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 ۳ 1 ۶ جن وآ زباق

 لیلقت ابی زا وم یسرافیالبیر هعلیلفت

 مهآ رفرنهراک رد, ی لوپز اروم
 ٩ دریگیم ق ٌ؟لعت 9 9 ف

 دص رد لهچ ضزاوسع لیلقت مو را

 یسداف یاهمایا درومرویراد رهش
 رثا نسح یلامئیس لفاحم نب رد

 ینحام یقاعنم لب الد و تشا

 زین لوئس ثابعاقه هس

 یراد رهششرا وعهدامشنیادد
 قلعت زبن یجداخ یاهملیف هبهک ار
 میهدیم را رف تعب دروم دریگپم

 ءاضعا ناب افآ رگید لبلد كپ
 ندرکت ببوصت دد اه نویسیمک
 عطسه ۱ یدادرهس شا وه لبلقت

 تسآ یضدا رعاپ ضراوعنیا ندوب

 دریگی»قانن یجداخ یاهملیف رب هک
 تسا نینچ اهنویسیمک ءاضعا لالدتسا

 یاههلیف شرارملیاقت تروصردهک
 شذاوس میناوتیم هنوگچ یسداف
 اهنآ و مینکن مکادیجداخ یاهملیف
 « میداد هاگن یلعف دح نیاردآر
 تروص نیا دد هک ثسا یهیدب
 ناکدنلک دداو واهانیس نایحاح
 امب ددوم نسپا هد یجداخ یاهملین
 درک دنهاوش ضا رتعا

 یلو تسا یتسدد نخس نیا

 نرو رو و رو و رو ور ورم هو ورو ورم هو هم همورم وه صور

[۳ 

 گراد ترا

 راوعنیا الوصا ارج

 لیلق یولج «
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 یسداف یاهیلپ ضراوع مهدب اب هکا
 مک ادیچزاغ یاهملبف شراوع مهو

 د رک

 تیلوئسم زایمبن نوتکا مه

 نا رهت ددهک یجداخ یاهملیف لا ذتبا

 نیمه هدهفهس دوذیم هدادشب امن

 نسبارب یرادرهش نیگنس شراوه
 یاهملیف یداسبز رادقم تساهملپخ
 رب و مهم ماقمهک یلاغو بلاچ راپسپ

 رد ودراد امنیسخی دات رد اديشز را

 + هدنش,هنخاس لاسات هتشدگ یاهلاس

 ورم | هد اراپن [ امهک دن راددوج و

 دپ دمیهآ وضن مه هیت آ رد عضو نپ اب

 نیاچ ؛ اهملیف ناک دننک دراو

 ارب ذ دننک یمن دداو اد یلاپلیف

 دودمم نآ نایچاشامت هک دن دفتعم
 شداوع هب هجوت ابو دوب دهاوخ

 ۱۱ تا صا

 دلجیودسع
 تداهدد پاچ ۱۴ هحفصرد زی نآبطوب رم پلاطءو میدوس روا رگ دلج یورا ر«ود راب تیز رب»یوسل ا را رگب وذآ یاه-5ع برا برا کب هه نیا
 دل ریخد »یگتر ماهاو پوک- امنیس ملیف هدنیآ رد «ودراب تژیرب» زا)

 ( دش دهاوخ هداد شیاما نارهآ رد «هراپشآ

 ناسا بت :ربدم ۵ زایتما هدن داد
9 » 

 ۱۳۳۰ روپ رهش۳۵هبنشکی- ۷۵ هدامش- موس لاس
 ی موسهنبطلعل ژاساپ یرهچونم نابایخ : هدادا لحم 3 ]

 ۱۱ رو زر زا ار 7 ی

 ۱ در کن نت قاتل

 یارب دریگپم نلعت اهن اب هک ینیکب سم

 دسهاوخن زابب یزبچ درط رچ ام

 دروآ

 - دراو زا یخرب دایژ
 باسح طقن اهن ] هکننپا و هق رفت»ناک دننک

 زا رظال ره

 زادنهاوغیم و دننکیم اددوخ بیچ

 ردنا سوت هدهکلب نام ونک ؛ رانص
 یاهزادن ات اما « دنشاب هتشاددمآ

 نیاتسامزالو تساهن ۲ اب قحمه
 را رقلوئسه تاماققههجوت _درومهنکن
 . دریک

 لود ؛ ابد ما رد الوصا

 لماکت ویقرتو نددوآ هوجوب یارب

 تالیهست دوخ یاهرنه تفرشپ و
 یلاسکب و دب وشیم لئاقاد یفلتغم

 راک ورس فلتخمیاهررنهاب یعونب؟

 تدهاسم و كمك هن وک همه دن راد

 دشپ امنیم

 هک هجنآ ام دوشک رد یاد
 اههزوک و هساک مان تسا دوهشم

 ۷ تص

 مینآ یمن

 بادی اب ؛تسام نرق
 :نپا و دش للات

 و , تسب اهملیف هب

 شراوعنیا لیلفت
 , یا رب ادا ردپ ابن



 نیل دهن وناگ دنسب ون یهجن [ : نا یاب ادیب رب وا وا ادب
 نا ربا رئالت و اهنیس دن ایم

 نسوم تثبه هسلج نیر رخ شیر هتفه هکنب رخ بل ۱
 راد هد هننخذگ هلفه ناربا رنات و ۳ داند هزاتشرا تر ۰ یاددب و شیخ نیو نناگهتی ون _نیجن ۱

 هد . هب درگ لیکسنا . ان هدوم ِد 9
 ) و درد وءیادنچ هعاتاسظن و هنانساسا هسلج نیا ۱

 انیجو من اسدمهب دوضح نا رپ یر هم تثبه هلیسوب هک نیجن
 سا را رف طقف و هلن رب دب اد در دید رگ جا اوم و ربدم ناوخا یاقآ تم تپ وضت و تلارف دوب هدپ د رگ میظن 2 ۱ من

 تشهباضتا یاربیار دخا سپس
 نای اف هجیث هزیدم ۰ 2 اگاونیکتت هدشاوخ نییشهبپم انیج» هیب

 دندیدرگ تب را رغاخ ریز ناب دوب رارف البف تا هدیدرگ گب هودوش بلج ددددد یا 5
 یسواک كنشوه رتک د یافآ ترقاسمهطداوب و دب این افبا ید گاو هکتیاهب بده انیچوددد ویا رب یک
 سیئد نآ یافبا یارسب نیهش هیلاراشم ..ارتمرتسک رارپگپ رض مهدیم روتهد جات امیدات تا 3 هند

 ریل  دوچوم ن)لدا لدود هعرزم لپلپ عوضوم نیمه ودوشپم یئیمم یاقآ ی 5 نایرلعا + یه یاهآ ۰. لید عن مر رگ ب» .تیدوانا جام ها رب وکیوم روم
 ۳۱ زاب دن و فو رعم ملیف ۱ دب ۱

 « اب ملیف نپا دد نیهش لدو دنداد ندرک یتشاپ مسجاد اما و دوشم تفاب دهازوخ شب اشک لوئسمدن زر وب كامايسیاقآ ۱ «گچساد نآ انپمد نیپش هک تسا وسیداد اا شکلد وناب رهف 5
 ۱۵:6  ترناس«لصفمناپ رچ هدنپ آ هثفهرد
 عالطاپ نا رب اب اریل ایل ایا کن يقآ
 دن اس رمیهاوخ زب ۵ ناگدلناو

 وردارو شکلد
 رع ناک دنناوخ ۰+ دو

 شویداد ریزه یاقآ
 یدن#

 یرفعج هدنب آ ه«ان رب
 نا رهن رت ات هدنب ] رپ ه رخ ال اب

 زب رز
 یدنچ شکلد وناپ ۰ دن داد عالطا
 ناکدننآ هدادا اب هکتیفالثخا تام لبق

 همان رب ردتک رشذا درگ ادیپ
 اد رگیم یراددوخ وب دار یاه

 یا تافالثخا لبف هتفه ۲

 رد ناک امگ شکل د وهدی درک مف د

 هتحص یورب یرفج تک رش اب هک
 نا مان ودپ درگ باضتا دعآ دهاوخ
 زایزفج و دش ابی «نا رکیدرس»
 دنها ول وفشم نآ نب مت هدنب ۲ هتفه

 و رک ههاوخ تک رش ویداد یاه
 فالتغا ناب رج عالطا رارفب

 م والع ییب نیا زد ادمض دش

 یر-فج اب اقاس هکیناکدب رنه
 - ته زا رفن هاچ هتشاد یراکیه زا تساهدوب نیتچ ویدا دوشکلد

 هدپم یلاپل دنا رهت رتالت ناگشیب
 و كنازاس مان هلمح زا دن راو

 عوضوشپایا رم انب«مناخ «ناپخور
 هتسا نایمرد

 ناتسرامیر رد یمصاع مناخ
 شی یاب هشیپ رنه یمصاع ون اب

 ماجنا یارس لمف هتفه زا رثاد و
 ناتس دامی رو تیسب دن اب ۲ یحارجلم#

 تساهدب درگ یرتس ناب دو رتشم
 ار ءوخ نوتکا یصاع رتاب

 لصت رد هک یدبدش تیلاضف یارب
 -یمهدامآ دواد هدهم رنات هدنبآ
 , دب امن

 نادنم رنه تشگ زاب لذا يکي دداد

 یقیسوم ت.عف تیل وهم لبف یهنچ
 وشم داتسا هدیمبلارسهت وبدار
 و دید رگ دادگاوراد رهش نوب اه
 یرتشب هسجو و تقدای هیلاراشم
 وارجا ددوم یاهکنهآ بافاوم
 دنووب ناگدنناوخ یاهفینصت و رامشا
 وب دا دردکتیل اهگنهآ دنتشاد یمسد
 سابتفا ودیاقت )ایداع دوشم ارجا
 لبصا یاهگنهآ زا هرثشپ و هدوب

 لصا نب | یود .دشاب تن رک هبامینارب |
 ناکدن ذاون وناگدناوخ زا یضعب

 - یک رت یقپسوم پیک رثاب هک وب داد
 یلابودا ان اپحاو یدنهو - یبرع
 یم ذا6 ترهش وب دارد نآ یا رجا »

 وتبقا رمنب)ا ۰ دن دوب هدرک ادیب

 دی اهم ناریاب ادوجب رب ول ولانیج

 یصوصخم پیت  یتشآ طبارشونآ ناب رج هیلاراشم
 یتلاح میف دنناب اف ۲ هتشذگ تنه گدورپم دبآ ودوب لکشم یاه قبطو تنیتسدرد .مالطا نایک

 رو تکه یارب .لبف هافتتچ هک ۱۹9 ی بار هد یکی ددتسا میاخ هکی روطب هر ریون همرته یریسم رک رتصاو دیآرب نآ یآرجا هییهزا .ذفارب یرب رو یلملا یجوسهفب دن وب تست تقد
 هنارفب رتأن یلللانی لاوبتش قافتاب سراپ رتاثت یاههمانرب رد ی داتسا شکلد وسصاپ یاههمان رب زا
 تچا سنا رهتبدندوبهدرک تسیزع  رگیدهكی لباقم لرومدرک .تکرش 9 یهاشت امرک یتیعم یاقآ هب_رادرهش
 .دن درک , درک هنهاوخ یژاپ اد هعرزم لبلب ملیف رد هکیلر 3 قو یاب اد نر دیجمو نیهد هدنتسرف ناطاب هک دنهدپمثپ رومام
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 رک و هطجمهدنب ون هکب و وطب
 جو .دب وتبم «رابنیاد» 4م وگ 5 ۱ دی
 نابم رد دوولاص هیدج یلامتیح

 هتبلا !دته« ون نا دا رفیابجوژ

 زد ... سانت و یشابیز ظاحلژ

 ورتم ینامک هکبدوطع تروصره

 زا سپ هدوست مالع ریام نیودلک
 دود نیا «ثچوک هک » ملف ماعت
 یرکب دملیف دد هلصافالب ارهثی رثه

 دهاوختک رش«یک دن ز و قشعو مات
 داد

 هوالع هک دن ادب تسی ذب اتش

 رجنب رک تداوتسا و رندراک وا رب
 : دراد هدپعب اد یلصا یاهلر <

 دیوپد» یسیلکت ا فورعمهتیپ رشت
 ئاثور هدش لزان مانک وروهشم درلا ناکشیپ نهرب امد هدب زک نکسم تک رش«كاچ وک بلک >دد زین 4نوب

 ناکشیپ رنه تحنیاذا ودیگیم ار ریساتل ادب دج ین اپمک
 ناريا سگهرب دوریلاهرد

 بوصم + یراطع ناکد ویدوتم
 دنا وتبمن یسگ ات و سک رهو دوشیم
 و دهد لیاشت یلقتس یرپ دوتس
 یم هیهت ملف الهتم هکیناکهبف
 و ژاتاسروپنح تشادرپابدنیاب
 یکیطسوتاددوخ ملیفتقفأوم بط
 دنپ امنیم رداص ینوتک یاهناپکذ
 رچکیی نشرم> هلجمهکب دوظب ياد
 وبدوتسا یسرهینناک را دلا ره

 ایخا دهدیم ریخ دوریلاه یه
 نکی رمان يلقتمو دیدجيناپآ

ِ 

 ریز هدشهبن راک هات نان اد رک راک
 هال سبساثل ای دج یوب دوتسا رب دم
 لارج هوق دیرنا زا هک دراد
 وب دوئسا نبا ۳ ۰ دب امت هدافتسا

 لا درک دهاوخ تفرشیپ دحهچات
  تسالفغان

 ! . یزوگ كرم
 زاشتنالاریثک هلجم هکیروطب

 جدد دوخهرامش نیرخآدد «میات»
 ۲ «یزوگ والب» هتشذگ هتفه هدومن
 دوویلاه ! ریبو راک هنبک هشیپ رثه
 یدزیا تمحرب و هتفگ تایح دوردب
 لها الصا میزوک ولالب » ,تسوبپ
 ۱۹۲۲ لاس زا و دوب ناتسراجم
 . نزبیاپملیقیرسکب رد کی رما رد
 ترپش و دومن تک رش !داد نزب

 ؛ ددوآ تسدب ناک دوک نایمیبیجع
 تدرم(ابل وک اددولررد رتشیب یو
 نینچمه و دشيم رهاظ ماشآنوخ
 ۰ نادزدییرلد لایرس یاهملیفرد
 زن یدنچکب و تفرگیم هدهعب اد

 , هگنیا ات دومنیم فرصم «نیفرمد
 ۱ یارسب ودیسدرسب ابن دنیادد شرمع
 ۱ تشک راپهریت ادواچ

 نادنچدووپلاه یو كرم رد
 یک داب ادشاهزانجد دن رثاتم
 ۰ :دندومن نفدهدرب ناتسربقب

 . رد هکتیا هچود لباق هتکت
 .دورپلاهرد «لبادزءو رخا وا نبا

1 

 لالجا لدرن رظننم نآ رهاکی رما
 تبون تسیموامم لاح . دننسهیو

 هشیپ ره یودهم العف دن راد عالطا زی رع ناکدنناوخ هجنانچ
 ۱ درذگیما دب شپب هکنيا لئمد دربیمرسب ندنل رد یسدافیاپلیف

 ووضحدن دادبمیزابخب شب اس هک ندلرد یاهن اغاخامت رد یو
 شیامن لدا ناک داتماب دینیبیمقوف روا رگرد هکیدوطب ودناسرمپب
 تسا وکتفگ لوفشم
 اجتیاردهک هدرک هیپنملف ۱۰ دادعت

 یناپک توفدب ینمرا فو مم

 تسا رارف لانشت رتنیا لاسروین وب
 *ینکاگ ریج» تکرشاب یبسلین
 و

 تک رشزا لبف (ینکاگ زسبج)
 دوعومتشپ - د نیمه رد تسا رارسف نوف ملیفرد

 "(تدوصدازه دره)ملیفرد یناپیک طسوتنوفیاهملبق .منهچیوسب -+ . ۰ دوشیم هدریمان اهنآ نیرتهم
 , دان تکرش نینچمهویم کی رمادپدچناکشیپرنه تکرشاب نادنزد نارتخد - ۱
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 تبازیلا»د «تفیلک یقن وم

 « رولیآ
 هچ وس ۱اج ملیف مابن

 )ث

 دن دب د

 زیلا )و( یتن وه
 گدنمقالخ م

 (دولین)هگ دشببس

 (تنیدلیاو لکیام)
 هراتس ودنیا نونک ۱ و
 رگیدکیاب هنادا

 یر 2 ی
 (وتگنل ترب)لبق اهتدعذا ! دم رب
 (ناطیشدر ؟اشو ملیفتشاد مین

 وران رب حدوج) راکهاش یود
 دزاب میلکن ادیقتهدنسیون ( د

 تروص شمیصتلبق هتفه هکنی ات

 و (ریویلوا سن دول)و تفایققحن
 یاقب!یارب اد (تفیلک یرمگتن وم)
 زا . دیزک رب ملیف تسعن یاهلر

 ( رولیت تیازبلا) (ترب) یفرط
 ملف نیا دد ات هدونن یضاد

 دیاسن اف ۱ (یتت وم)یشاهنب ریدراکسه لب اقم و

 !نوب زیوات رد یلحن آ ریب
 رهوش(نوسید. كي د) هرغالاب

 تساوغرداپ تسن اوت <یلجن آمید
 ارشناوج رسه دوخ ررکم یاه

 یکی < كي 9: دناشکپ نوپ زی ولت هب

 نوپ وب ولت ناکشیپ رثهنیرتک دزب زا
 ام دیدج نا راعمه

 رتکد ناباقآ هدامش نیا ذا

 شوی واد _ریزغ - یسدا كره
 ناساس كباب

 دنمورب دیس رما -

 هلجم ناب ار دوخ یراکیهراغتفا
 هواتس و هی ریرحت تثیه . دناءهداد
 دیدج دداک رد تسارا ودیما «امنبس

 بلاطم عطس هناوت دوخ مسدود
 هدادیقرت هتکسمرتک ادحب ار هلجم
 شی اددوخ ناکدنناوخ تیاضرد

 دیامن بلج شیپذآ

 ی

۳ 

 !اجک یم ... ویلاجک وآ
 رنک (یلک سی رک ) کتیا لمق (۱ رتاتیسكنارف)

 وه رک

 دوویل اهفاک | و فا رطاب حی رفت «شد رگب | دوادوخ «رثب» لیسوتا

 تشادماو هدن !» (یسچ رگ ) شبوخنیگست ین بو دریم

 و موز هکت تنطلس تخت رب (یلکس ب رگ) ريعخب شراب ی

 هناجو ملیف شیات زا سب ۰ ددوخیملدنوخ ویدوتسا رد (یکنارف)
 ترک خب امت ناجوا هتعنک نی ریش تارطاح رکی دراب «فا رشا

 ۰ ینییا دشباوخ رگب دو تقک الفعزا نکع

 زاوآاب و ددرکیم بوصم ای رما

 یدایز ناهاوخاوه شبوخ نیلد
 ۰ تسا هدوش ان وتسد دوخ یارب

 هزا و[ زا الصا ( رپ ) هکه ابن هتفگ ان

 نوکاو درادن یاهتشررس یلاوخ
 شف رک ارفب شرهوش میلمت تحن
 تسا هتخادرپ نآ نولن

 «نا رتخد»

 نی ودلک و رتمین ایگ ردنوتکا

 تیهااب و هتسجرب ملیف كي ریام

 هک دشابیم هیت .تسدرد لاکیزوم
 یداب زیادص ورس شاهیهن ژا لبق
 مسلیق نيآ . تسا هتخادنا ءارب

 زایت سودوشیم هدینان« نارتخد»

 نلک راتسنی رت هنم رتهو ن رتکد زب

 دیس)و(نوراک یلسل) ورتم یناپک
 نآ د(دونیک یرتم) و (سیرچ
 دن وادتک رش

 تددق جاا دد «تیال نآ»

 تک رعاب آر یخ)هک (تبانآ)
 ترهش «تسفو لاکیزوم ملیفدد
 رارق موزو]تسدب یاهدامل!نداخ

 دلات ورو لیاقم شتق یدور تسا

 تعذگ رسو ملیف رد اد يدوت# دا
 دقنم هریگب هنسهج « نوتیک مر تساب

 نوی رت دلاره تروبوپ همانذور

 تیالب ,نآ ملیف نیا هکت سا هتفگ
 اهماقم نی رتکد زب و نی تالاب اد

 یرضقبطیترطا هباس» دهاوخ
 سی یتسیایم (نآ) هم ایپ <
 قانع نوتیک رتساب ملت مانا زا
 | تفیک یرمکع وم) رییش یی رته
 تک رشتسم وطسان شمان هکی میف دد
 هیات

 «ایقوص اب : «انیج»زا دعب

 هک رک مالعا ( رتسکتل ترء)

 جفت

 طسوته#(باظ یاهلا) ۰
 رووتیم ینادرگ کوهی دروفناج
 ناب
 ی

 هی تالوصحم نی رگ دز

 ناجا دورییع دام رحم ی

 رتکا دنیتچسه و( ی دنادزد آتد

 دن وار ارلوا یاهل 2( توچح

 مضبت یارب (ناذک ابا م»

 | هچب گس ور موس مک هو ه ۲

 ناج) مات :هجرع ته دهم
 مینو نوین باخت 2 (یلدوع

 (وضایبنول امت مار یو درج
 دانا اوین( نب د سیج] مرح رصد

 تب بن هام سوم نیا *

 ؟ب



 دوش رت هنهک ردقج رههک تس

 ۱ دوبیدنیدوک ) < ۱ دداد رتخب

 نیاعیصاخ تفورعم هلاحورید

 تسدب نایاب ورا و نابیاکب رمآ

دی تاک راتسو فی درردوهدرو]
 یل آ ه

 رد ید . ددرگبم هتخانش م ناپج

 سی داب دد ۱۹ ۲+لاس لیدو 7م|

 یم شدوخ

 یابپلن یاشاس یتقد زا دیوک

 ساحا دوخدد متقریم یلاکی رمآ

 ابلاغو مدرکیمنایابیب یقعشوروت

 هب و هدوبن را رفلیصحت وسردمزا

 (دربیمهانب اهابنیس نلاس

 شا هسردمهکنیاژادعب (نیدوک]

 - ره سالک ةرود دیناسرماتتاب ار

 شددپ تفرکارفسیداپ دداریکشی
 هنارف دنتورتنارجات زا هک

 زا یکی اد وا دیدرگیم بوم

 تلایا نآ هلرزب یاههناخاداخ

 یاهتیلاعف (نیدوک) و دوبت یفرعم

 نیل وا . درک زاغآ اردوخ یرتاح

 راظنا دمآ نسیورب وا هک ی بش

 شیپ قشاع ناناوج اصوصخ مدرم

 تخاسفوطعمدوخب تعسادیسی راپ

 و كاج اهردق ۲ تاشیان هچرک و

 نایچاشامت كل اذسدن دون شزرا 3

 طقف وطق نوچ دن درکیبن یضا رتعا

 متاخ (!غی رداب ]مادنا یاشامت یارپ

 وجه رتاثت نلاب (هولاکنیردوک)
 » دندروآیم

 هب یدیاهتیتتومیادصورس

 لاه)و دیسداپسون ایقوا فرطن ۲
 ددادیتسود < رثهوعبطهک (سیلاو
 شقن و دوست توعد دوویلاپب ارو)

 ین انجملیف هد ار/(رتسکتنل ترب )لپ اقم

 . تخاسلوصم یو «نتبانطد

 دد (دلیفمدرب ناج) اب (نیدوک)

 ی

 یس
۴ ِ 
 درب داب اندب مچ

 کر

۱ 
1۱ 

 1 اع ف اف ا انا ردبیم

 « 915 9 9 کر در
» 

 # مس
 ی
# 
 
" 
7 

 زا کت 106 6 ۷ ۱۳

۳ ۰  

 یوراد الب

 <اریویدرد» ملیفیدوزپدرپمان ار

 دیهاوخ لای ور یامتسرد وازا ار

 تلاباو یاپملیفرد زین یک زاتب دید

 تک رش < اونازاک دو «تسدرود

 نیرتتیهااب ریخاملیف هک هدوبن

 لبق (یلسل) ؛درذکیم شک رابمنسزآ
 كب »شی وخ ملیفنیتسخت رد هکنب ازا

 دنک یزاب «سیداب رد یئاکی رمآ
 سیداپ «هزیلاد رتاثت لوا هراتس
 دراد كي رتخد وا . دشیم بوم

 .۱هحفص

# 

 مراد

 ۳ اپ یلایزو قتعد

 1 ۲۳ تلاب هدود ( یلسل)

 ۶ ورسنک لانشان > حل رد ار دا ول
 شومآ <یددت 1و۰

 وام كي ويوسنارف ژاس
 سب دایو شال وم ودوب

 اس هوزد اب نسدد زاب نب

 1 واقع اب

 لاس رد :

 ۳۳7۲7۳: هام یک ما ۰:۲

 [ سل بشكید دید رک اجن آمزاع
 ۲ 1وهریلا رتاشت نس یودار ثجو
 ۱۳ 1 دهاشم یلامن رنهنیح
 هک ۱۸۵۰ لاسرد ؛دشدنمقالع واب

 كي و ملیف < ربامنب هدلک ورتمو
 هه تسدددآ ر«سب راب ردیت اکی رم

 سب داب زااد(یلسل)؛ (یلک ) تفرک
 ررپسگوبادمودشقن ودوءا توعد
 «یلیل» دوویل اهردشف ورعم ملب

 شئذدااب دات آ ریاسو هدیمان

 *«نی دولب شفک »۰ «قشعناتسادو
 دنشابیم «یباکدو < زادداپاب ابو

 یامه امتیس هدرب یوراهتدم هک
 : دن اهدوب ناپج

 لوفشم (ندداک یلسل ) نوئک ا
 و دشابیم«نآ رتخد» ملیف رد یاب

 ی وشان زلاسهس زا سپ زین هتشذگ لاس
 قالط (لمدوع حدوج)شرهوش زا

 تسا هتفرک

 تکلممرداهردقت ] تسا یوسارف

 نادنسقالع ودرادن تیب وبحم وترپشام

 . یدایز تدارا فیطل سنج

 . (ددالپب زی د) ۱ دنتسن لئاقشیارب
 دد زورسا (لسداد زین د)وژ ورد

 ۱۹۲۷ لاس ربماتپس متشه خیدات
 باج نیااب و دشدل وتم سبدایرد

 تسدد راینب ودداد لاس۲۹ نونک |

 (دیند ) ۱ دشابیم بی رفلدوینتشاد

 شیب رثه هعنارف شلطوم رد ادتبا
 بلک (هداتس تسارتپب اب)

 د زن یبیج وسو دوب هنابش یاه

 !تشاد(! نادر انا و)ناب ات

د راپ نیل وایودوویل اهرد
 یاهنحصر

 . (۱۹۰۰) «كنج نادیمو ملیت زا
 ملیفنیا تیقفومو دمآهدرپ یورب

 . روشک تیمب ات (زیند) دید رگ تعاب

 ۱ دربذپ تبغدو لیماب ار اکیرمآ

 بس نوج » هب موسوم شیدیب ملی

 اد یناوارف لابقتسا اب «كان رب

 ودش هجاوم ملاع طاقت رثکا

 اود زا راب ود دید :



1 
 دش دیها و

 دیهاوش یا رعم همه
 بس را هژ

 قل سب ران هزیلا
 و۱ دوونلام

 ج طاقل یصقا ددیومن | رف نب

 بلاح همانشب اما رد و تفر
 ال

 بز هشیپ رته اب یو . دوم

 ویجم نا و

 الف ناب اب ذاصسپ
 یودورب هب (ربث

 یرشخد
 افبا اد تخت شقن «ددز س

 هدومن جا ودژا ( تیتپ دل ود) تلاب
 ره» لاکیزوم ملیف ماعتاذا سپ

 راکهاش رد یلد ات تغ
 درکب هدهع رب نا رتخدز 9

 دن ربیع

 س - یدداد الب
 رد هک تهذگیمن شنس زا

 ورتمین اپمکب «دنفاپم نافتا

 ریظن ی
 هد ])

 دوویلاه رد هیلاحشرهوشد (

 لا

 هتامو ملیقرد یزان اب شترهش
 ادیسر یلعاشرمب «ن زعاش «نا اک دنع

 درو ابن تسدب ترهشامروشک رد
 تلخی زبن ناملآلاسنیک روشک
 > یاوهو بآشوخ یاهتلاب از

 فن د راک دنیه

 ۵ داب نیمه و دمآ هدرب
 ! شم رپ

 ۳ مااعهداتفا رود طاق رثکا

 ۱۹۵۲ لاح دد (الوسدوا)
 سیدرب یکلاس نو دیدرک انشآ (دولیتترباد)
 ملبف هک دوب یماکشهت ِ ۰ دد نامز

 تافواوءدیتاس نایاب و
 یاهملبت یمانشآنبا ادن ارذگبما رد وخیراکی و

 سیل الوس روا

 ۷ هحفص>

 وتسا ناریدم ی رآویناپک دداد «هاعژای رامق

 ,اکب رمآ ناوام كباب ٩ ۰ و دیسر یکان رطخ یاهاجب



 یرتدبدجلیاسواهکنب
 رادج یاراد كرزب یاهرختسا هک

 هتخاساهوی دوتسآ رد نیدواب

 دندش بآ دراو نارکاتخ راپ نیا

 ناچ-هوا نی دود وراد لفیل و ناتچ-هوآ نیس رود ورا ۳

 دن دن اییع یفاب هلیش تشب رد

 هک تبث جیضوت هب مزال مهزاب

 هب یئاه هدوت لحم نیئرت یارب

 یاههرحص و فدصو ناجرم لکش

 اب نی ایل و«دشهداددا رقیماب ردرب ز

 تیتسالپ داوما هکلب اوقماب هت

ن زهک ید رمءوتسوک رادن اموک
 ...دیزا رنگی مای رو ردادشیلگد

 (تسا دتمس)
 دوب هد هیپت

 رد ربا

 اصوصخم ؛یزاسنب دود

 <سکلناوک [> ردانخ یداد ربملیف

 «رلکا»یوسنا رفهسّوم طسوت هک

 , ۰۰ 3 زادد لکیهاب مهدوآ تدحوهس هک

 . ۸هحفنص-

 رزرو قدادربلیف تسآ هدخ هخاح 6تا ومب

۱ 

۴ 

 دید
 دشارفیم

 ۱۳ ا
  ورخ رغتسا دداو امیقتسمهدرک

 جا امت س رویا هدعهک دوطن اهه۶ امآ

 زوءدشتخاس دوک دهب اد یمتا ویاه
 - یدادرتملیف یارب - ویدوتسا

 هیهت هب قادنتتال ۰ دنداد خیج رت

 زادجو رجتسا زین بآ ریژرد ملیف

 ارگ یرخبب هلعون دداوبآ

 شک ب ذاس اب دادربنلیف

 2 رادخ

 هدرپس رثمایلب ورتسا هب ارنی رولب
 دن دشر و هطوغ ای رد ردو

 + توکس یایند رکب داجت ۲

 درب بیاجع یایند + كي رات
ٍِ 

 -كاژنادن اموک شپب لاس دنچ
 ردا د شیک دن زهک یدرم ؛وتسوک وی

  یددو اب رد بی اجعاب ودین ا رذکیمای رد

 قدعیاهیتفگشات تساوخ دوب انش7

 ۳ سال « دانعب مه اد ایرد
 . دوخیدوتا#آ یرادربمایف نیب رود

 ۰ یاهشیش نآ یولج هک ی اهبعمج رد ار

 یرتم۱۸قععات و داهت دوب هدراذگ

 هطوغ هنارف بوتج ردان زا یکی

 یواح ملیف هقلحكي سیسوهدش رو

 تاقوس نیمزحطسهب تیجعری واصت

 یایتد

 ددوآ

 رد نتفد ورف رکف دعب نآزا

 رتپب هیده ندروآ وای رد رتخب قامعا

 راک لیاس و دمزا ول ؛درکت كرتا روا

 نددوخهطوغاب و تخاس رتاماکار

 گو. هددرفا شتداجب رتقیبع یاه
 ؟لم ۰ یح قامعاب زور

 رد تفد ناب ر .و تمش

 ۳۱ هحاصرر هیت



 ؟دیسی وند همانناتد وخ بوبحم تاک راتسد دیهآ وخیم دا
 همممحح دم

 داکشیب رتهسرد7 راتساوخ دوخ یاههمان یطرد امزی زعناکدنناوخ نوچ
 ءاسا مامضناب اراهویدوتسا هیاک سرد ِ
 رگا
 داتسرفدنهاوخ باوج دیئامتلاسدا اهویدوتسا نیازاماد 9
 سس سیم سبب سیمی مي

 )۸۳۲ ۵ : كنادروت دآ
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 لوتراب كي ردرف- لاب رتیپ -رولی كي دا- دداک وب كرید - ۱۳و 1
 دوونیرک نوج - ندنیسدلانود - زلیم ناج - نوسبوه یرلاو
 نیج - نایاد نیلتاک - یروردن ۲ - میس رتسیل ۲ - دووک ال تداک رام

 زنیک واهكج_میسالیش - دراوهرورت - لکینانآ - شلاویک - تنک
 - تاکساات راک دام - واشناذوس - نادی رشان اید - ناویلوس سین ارقف

 انک كامايئيج رب و - سرودات اید - دروفلمكج - كارایشی رتاب

 001۲۱/81۵ ظ۱01۱88۵6. : اییملک
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 سیوید نوج - ددوفارک كيردورب - یرت وانج

 ترویهاتی ر-لیهاداب داب- ددوفنلک - كریدناج
 ین وهام كح - رتک دین وتن ۲ - یدیلاهیدوج
 زل راچ - ین ودیکیم - دیرات ود - نیارب واتاپ

 ای وولک- زمایلب و تاب - تراوتسا ین اج - تراتسا
 - مرتوز تاب - یساهانربفد.- دروونیرگآ

 كاوت میک - یرودلآ - رتوتیردوا

 ۸۰۰۸۵۰۰ - ریامییودلگ و رتم
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 رتسآ د رف-یلجت ] رپ - نسردن ] دداچب ر - نوسیل [نوج - زمادآ ناد

 نارک روک ان ود - سیرچ دیس - نویپءاچروثک وجرام - نوراک یلسل
 یلاس- نیکسزانیلیرم - سیویدینان - نومیدكيو - كي رک زمیج
 تراوتسا - نسداک ریرک - رثدراکاوا - رتساف ناد - تسراف

 یلک نج - لیک دداوه - نوشاجناو - نوسب رک نی رتاک - رجنی رک

 یروجرام - یل تناج - ددوفال رتیب - سامال ودن ان رف - راکاروبد
 نچیپ رتلاو - یفدو«جدوج - نابلاتن ومودراکیر ب رلیمنآ - نيم
 زد راچب رنج زدل وئی ریب د- دن ومب دالوب - لداب مایلی و - لواپ نیج

 - یمسیرت ربشپسا - رولیتترباد - رولیت تب ازیلا - ناویلوسیراب
 دلان ود-تیالبنآ - نی ونانیک - زمابلپ ورتسا - نلالرو - رن رتانال

 دن ومدا - تسداف ویتسا - نوکیراناج - رک دایدونیلا - روتاک را
 . نیلبماتسار

 ۳۸۸۱/۵۲۱۲ ۳107۵۲ : ت وماداپ
 5451 ۵۲۸۲۵۸ 5۳ مات موج

 لیل - سکیدنب مایلپ و - روترآن یج - زمآ تیدوچ
 ادن ور - تسدامبد مایلی - یبذارک كنیب - رکتب

 - مادرپ

 ۵ هحفص-

 سس ي سس سی
 میضت هراشنیا رد هلیمونیدب دناهدش ناشب وبحمن

 اد ناتهمان رک ۱هتلاو تساهنخاسدقمنم ین پک نآ ابهک تیدادرارقشتلع هدشهد ربات ویدوتسا دنچ ودناتب وبحم هشیپ رثه مسا انخ مياتمیده دن دلتا اهلفرد ین یک اد هک ین اکتشب رثهیم
 ءووب مرگ یلیخ«ناشراژاب» املم تروصنپ

 سس ۰

 وصنیا ریغدد

 ماپب رگ ایدولک - ددادک تلوپ - نمیرفاتوم - نیتتوفنوج - هكنیملف
 ص تو - ندل وهمایلب و - تنی دراهنآ ایشی رتاپ - لاهاینیجری و

 یتتان-یفرومیرب - ودامنازوس - دنالیمید - دلنلآ - نتوهیتب
 ت 9 نلآ توولیتنوج - كنيل رتسانج -شاداداب راب - نولاوا
 یرج - رتسکلل ترب - نوتسهنوتل راچ - یداک لدن و مولاکنیدوک
 تاب - یتولک یدامزور - تاکسا تبازیل - نیترامنیدو سیل ول
 - تكي یروکب رک - ندوبییه یددوا - نوتلاد یردوا - یسلت ورک
 زدراوداتنمنب و
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 دی رب - تاک سیلج - لتوب كج - زیدن] تیک
 تیق - زلا ودجدوج - نوکیدنوج - رتسک
 - تكالن ویتسآ - ررقلم - كرادیتب - كرمود

 زل راچسنیت رامدداچی د -تلوهمیت - رب رک نیج

 ۲ بال

 لسادنیج - ذدوابالام - نوتروملوراک - ماچیمترباد - وا رک كام
 تک زیتالوسر وا -نسلات مایلی و - نادی رشتداک رام - نایارتربار
 ناکیا دداچید - نمیرف اثوم - نیرک نیج - رتسکاپ نآ - یبات
 نیا رب واتراک رام

 1۱۷۷۸۲۲۱8۲۲۲ 05۲۱۲۷ ۶ سیسکو ف
,1۷۵۰ ۷۷۰۳160 10201 ... ۲۳02 

 8۳8۷۲8۲۷۲ الف
 تول راچ-زوردن ]ان اد-زردن ]یرم -نل آ دراچیر

 - نوبدراچب ر زتی ادای واب - لاکابندول - تراهسی دداچی -نینسآ
 اتیتنلاو -ودنا رب نول وام -یدیرب تاکسا -زرشووب لن رک - رتسک اب نآ
 - ویداد لیئاد - یلید ناد - نیرک نیج - نتاک فزوج - ازتدوک
 یسیتارتنآ لادن افیرنه - نویه ودای رولک - وردنوج - سیویدتب
 نوج -.دزاویه ناذوس - تنارگی راک - لبی رک ی تب - وونیک یزتیمآ
 یولات رم - ناکیدنال مایلیو - ناددوجیل ول - رتنهیرفج - رویهآ
 ایتب رتای- ورن ومنیلی رم - لی رمیداک - نوسیم زییج - رچیمروتکی و
 نوربات-زرتیپ نیچ - كي یروکی رک- سنالابكج - تک اپآربد - لیت
 لبد - بید املت - یتر لکیام - تقارحروج - لرپ نیلشیم وای
 زبیج -یلناتسا نله - تبساسن اتسنک - زردناسحووج - نوت ربار
 بو نتفبک - نیو دیوید - رنگ وترباد - ین ريتنیج - تداوتسا
 - دلباو لن رک - كدام دبو دراچیر - رت روراکسوا - زلو نسرو)
 - 1وامان كم یکام - یورادالب - نتراب دراچب ر - یتاربوتازور
 زتیلاک نوج - زت وچیل رش - تدونیرش - دومیرن

 10۴7۱۷ 1ف۸ملس : لاضشان رتنیالاهدوین وب
۳ ۱۱ 
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 ۳و هحفصرد هبخ



 روتل وک تاصخشم زا یموک هفازک ویژاد ۹ مد رج

 و نآ زالبت اهتدمهچ دنیابم رازاب هک یسدافیاپملیف . تسا هدش

 و وه یدایزرادقم دنب اهدرب یود تاولصومالسان هرخالاب یتقوهچ

 هک تسا یسداف ملیف مادک دن راددوخ لابندب یژادرپغ ورد و لاحنج

 یسدافیاپملیف راکهاشنپ رتلاع ارت

 مياهدرک داجبا لوحتنآ ریایرا درسلیف تعنصرداههک دناهاقگن و هتن ادن

 ناکدننک هیپت وهدمآ هدرب یو رب هک ها

 ؟ هرعو

 نیا هکتبا یارب یسداف ملیف كي ناک دننک هیت تسامدای یتح

 نیرخآ ات ار لاجنجووه ناب درت

 یوب دوتسا مساب یتحدنشاب هد ومیپ هلب

 هفاضا مه یرثهد هملک كي دوخ

 رکب د< رته» نیدنچ ودندوب هدر

 هدرک نازیوآ دوخملبف یاپ ورسب
 هتیههک یاهدعنآ زار . دندوب

 لئادارد ۰ دنتسهتاغبلبتنیا رسا

 لوک مهامهداس مدرمزا یرکیدهدع

 یآ«هسابو هب اداپن خلت هب رجت راب 1 ۱ نیدنچیل ودن دروغیمارتاغیلبت نیا

 لوک هک تسا یسک رتنک زورما و

 اب « دروب اد یت افیلبت نالم)دنچ
 < هدنسیون هک هتشون دنچ ریسا
 نی وانعب شلیبص رز )هک یل امنیس

 یداب زتاغیلبت اب مهناجرم ملیف
 نیاب مدرمیلو . تسا هدمآراژای
 دن رکشپم یرکی درظن زا تافل

۳ 

 ٩ رتاتایامنیسرد یرنعجدالهش

 .۱*هحفص-

 ناتسا و كينکت زا بنا

 ومد رگ باختنا
 رز یلاه /اههدبا دیاب ه

 شر و رب یصوصخم مرف و لئش رد ری وت

 3 ی ازناتساد یلصا یاهمتای مت هدش هد
 یدودناتساد یلک تدح و دیاوزو وشح«د

 اطمیح «رخالاب و دمابن هاتوک یلاهتسق رد ۳ ش

 رثک | راک هک تسههقالخ تردق نآ یاراد اب[ هتشذک اهنیا همهز  سری و
 اهرتک | راک نیا ناهدردهک اد یئاهتحصد دروآ دوجوب اد یفلتغمیاه
 ؟ دشاب اهن ] تیعقوم و مشواب بسانتم در دکبع

 قباطم هک ملیقنیا تسیدانس هک دناسریم یحطس یسدرب كب

 یرگید سک زا هن و دشابم شدوخزا مهناتساد ؛ یلبق هدنسیون لو
 رثاكي یلک دوطب ملیف ناتساد . دشابیم هدش رک ذ یاهزیچنیامامت دقاف

 و باد« دهدناشت اد
 وک یکدن زو قشه دناوتیمن .دشابیم فیعض ۳ -ب ِ ٍِ

 و دور ورف یتاهد دارفا لق رد دناوتیمن دنک فیصوت اد اهنآموسر
 اد تسود ,شب و یعقا وملممكي دناوتیمت دهد هئاراار اهن [ رتک اراک

 هایقابادیرهح دارفاو دزاب نآ طیحماب رهشدد دناوتیمت ۰ دن اب امتب

 یلیخ دهدیم ناشن یئاهزیچ شیب دمک مهرگ ااب . دهدناشن دوخیعقا و

 دهان دا یو تیعض

 هدنس وت یتح دسرف

 هک یئام طبحاب هکت ] نودب یلس ]

 راک ورس ًاعتاو هدروآدوخ هتشو زا

 طسوتم لیخت كب زا ؛ دشاب هتشاد

 هنیمژنیادد یلاهزیچ و هدرک هدافتسا
 جنک ك هکن [لثم یرگبدو هتشوت
 <یلاعد زثانیا هدیسر < ین ورافو

 «وب دانس» تحت دوخ مانب و هدییاقار

 ؟!تسا هدروآ رد
 یچاشابت هک مود «ناملاواما

 روثگ ادنچ دوج ودنکیم بلج ملیف هب ار
 یاقآ هب یاهدع ؟تساملیف سب رتکاو

 الهش ملاغهب یرگید هدعو یرفمج
 رثاتدد اداپن 7 یژاب ودن راد هقالع
 ردا راهت [ دشها وجنیم الااج ودن دنبیم
 یرفمج یاف آ ًاصوصحخم  دننی هب نیس
 ؛دنکیم یزاب دوخملین نیل وارد هک
 یون مهملیفتاغیلبت زا یدایز رادقم
 بل ی یدد یوم نیمه

 ۲۷ هحلص رد هبغ



 لب اقمیشقن ودب درک ک مادخت

 ملی زد اد ( هیاوب

 سا یوستا رف

 دزد

 او دندومن لوحم یوب
 ( یئ ول )یت ! امت رتا نیل وا

 هنا رفب اه زان ؛كنج زاغ
 شاهدا وت اخ د (ین وا ) ودندب

 فب ور رد ناشدوشک یدازآ یارب
 هقبظوماجن اب ینیمژرب ز نا راک ادغ
 كنج ناباپ ژادمب . دندش لوفشم
 اهتق و آ هک (دوک ات ترب اب (یث ول)

 جا ودزا دشیم ,دیمان ( وکیددرف)
 ( كني زلس وا . دیوید) ودوم
 دوویلاپب دوخاب ادوا ۱۹۷ لاسدد
 دروآ

 «نب دا داپ تشذگ رس» مادد و یلاج ملیفردهبت رم نیتسهن (یئول )
 قافناب ( كاعچیه درلآ ) رثا
 رادهدپع یک د زب شقت (یلادادبلآ)
 نادنقالعنی اعین | وا را تروش ودش

 ملیفا ددوآ تسدپ < فیلعل سنج»
 لرهکنیا دوجواب «تشپب هدن رب»
 تشاد هدپمب (رادنچفج )ادیلصا
 ( یاب)توا شتیقف وم كلادعم
 تحت نانچ ( تکاپاربد)د دی درک
 رارت واهدن ریک و ذئان ةرهچ دثات
 یرداد ربملیف مامئا زا سپ هک ت ف رک
 ادشیمن كفنم( یک ول )زا یاهظعل م

 (نیتن وف نوچ ) لباقم شقن یادیا
 كي همان» یعامتجاو یقالخا ملیف رد

 ًةتشذگ یاهتیتفومب < سانضات نذ
 ثعاب و دوزفا ربارب دنچ ید
 ۱7:0۰ ناکشیب رنه وزج (یلول)دیدرک

 رب رینق .مطیف "نزن را
 وب وب

 3 .رک رع«دنهسول ابق وا نزها د ی و ءارت لاشو م هیلاحو دیدرک دل وتم ۳ نا و یتامرپ
 و .دنهاوخ شب امن یاس ِ ب یامتیسرو یدوزب ارس د رثتالیصحا ن سپ( یکاع),هداد

: 
 لس وب

 هکشب ر ن
 ناریدم تسدب وازا ییلاچ ٍ ۴

 سکع نيا و داتفا «فیالو هلج
 ۳ پاچ, دلجیود

 لوصت (یب ام)تشون رس زد« رامش ن

 و ون بسک ملاع

 زا دندتراکب تسد ناوالد | مرکنوخو نیتمدایسب (یلول)
 | ناتسود لصا نیمه یدد و تسا

 وناک دننک هیهن و تفای عوق ویا هزأت

 ةراتسنم
 رو شیوخ دادرا رفتحت ار دیدج ]

 دندروآ | شرمهاپ ورا و ول اهددیدایسب
 نادرک راک كب توعد (یکاع) | کنونکا و دنکیم داتفدناب ریب

 لبم لاک اب اد (یودورب) یا
 ثاعب امن رد یژابهدامآ و تفربذپ
 یو هک ی سب نیل وا دی و رک مارد
 |هعمچ نا رمءاش] دون تک رشنآ هد

 ۱ دام !دوا دشابیم هلاسو شرسپ

 ۱ یم تسودی وشان ز لو یاهژور
 ماین( دودب زا راچ)یک ژاتب ! دداد
 , تسا هثخاس یو زا ار « و »

 لوصحم نیا دد (ناددوج یئول)
 ( یلک سی رک )اب ورتم یناپیک
 . تی ژابمه

 تساهتشاد هفب اس رثمک

 ماه ی یکم تسمام

 هبشچرد هکس هم |

 ۱۱ هحفصء

[۳ 

 نونک ات شیامن نب | توقف وم و تشادمان

 هاغ) همانشپ امن دوو هب درک وا
 ترک هدهس ! 9 ۱

 هکووب اهذزور نیمه زا یکی دد و
 وا نفلت هلیسوب (

 (ورتم) وبدوتسا
 :دننک دقممیو اب یتارتنک ۷ هباع
 واب و هلفشمتثم اد اضاقت نما یکاع

 واز دعب )وددنچ یلد تق رب
 از وا فورب نادرگ راک ( رگشیمر

 دتیان وی) ین ایکب و تخاهنا

 شقن ( رگنیم رب ) دروآ (ستسیتدآ
 ۱و (تسا یم "]ءامز ملیف مود
 »ی گان

 هه
 هراس نیا و دومن راذک |

 یزاب شیوخ ملیفنیل وا اب هنمرنه
 (نویب دیوپد) و (ندلوه مایلی »)
 مامشلاتحت اد شیوخ یاهی )اب
 واد رارق

 دی وب )اب یک ام ۱۹۵۱ لاسرد
 نوب زب ولت ریه هدنسب ون (تفیوس
 روت حاووژا یاءهداس مسارم یط
 شی امت هکتتسا یسکن امه(دب وید 1
 وداد () شیپ یاتآ ) یادصورسرب
 وو نونکاو (درکارجا نوب زی ولت
 یکسز كروب بن ددمفا و ناشا رتم

 (همشچ .دد هکس هس) ملف هب ابنیم
 یاءدامل اقا تی وبحمو تیهاوم
 زا سی و دون بسکی کام یارب
 (وکسل وکت ناژ) ملی نیا هنناخ
 تفگ شاه راب رد بف و رحم ناد رک راک

 و تسا .یبیجم سی رثکا یکام )
 تواهم ملیف ژان وس رپ یاقیا رو ید دقب
 یتسد رب )اب نانچن آ و درادیمان اوت »
 دیابنیم افیا او هوخ هلوحم شقت
 تفاپتردنب دوویل اه رد شربظن هک
 ( هوشیم

 یصوصخ یک دن ز دد (یکام)
 ناب رهم و نادشخ ود رسن وخ زبا شی وخ
 هک تسوا یلاع تافص نیبهد تسا
 مادب ار ناناوج زا یرامشب هد
 زا یو ۱ تسا هتخاس راچد شقشح
 و هشامانش و یفیسوم نارادنسود
 وزن ار دوخ .تغارف تاق وا بلغا
 . دنا زذگیم گروپ وبپ رد شرهوش
 رو اربغا (ادامان كم یکام)
 را زهاخ] پوکس امنیس یی دات
 ۰ یک و ف یتابکل وصحم ( نانکی زاب
 ّط سبد اپ اد مدد هنواچ دن داب هداچپ رز افتاب
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 9 رگ راک - دیک لکتام :

 و لی رد عذر

 لاحرد هلاقم هدنسپ وت «دیک لگیام» ۱

 و یالا وج»ملیف ناشیپ رته یریهر
 ۰ اهکسورع

 دد یژاب زانم هکن ]زا سپ

 وب دوتسا لاکیزوم ملیف زا هتحسهب

 «تسا ییالمیاوه ها ورتم

 تالجم زا یکی راکت ربخ مدشغ واف

 راک رچ هک درک لاوشسنمزآ یماشیم
 سقد نادرک راک كي هلرتسب !ددوخ

 هدرک اهریراد رسسلیفنی دودتشپ رد

 نیبددد لپاقم رد صفر نی صتید
 ما هتخاد رج

 ردنم ست دهک مداد خساپ واپ

 میلمنو نیست یارب نیدود لپاقب
 نسیا هکلب تسی ملبق ناکشیپ رنهپ
 رد هشیپ رنه كپ یاجبدوخ نمداپ
 تک رششبوخ لای زومملیخ نیل دا
 ینادرک راک زا تسد اتقومد متکی
 زین اد داکتیا ...ماهتشادرپ يصقا

 دوب یزابهنماپ ملیفنیا دد 4
 : مداد ماجن

 نتفررک رظن رداب و لیصفت نیااب
 یاه ملبف دد نم ین ادرگراک پا
 زا هکدیهدپ هزاج) دیش لاکیزو

 یودره راک لاکیزوم ملیف هشیپ رت
 زا یئاهملین دد اد هدرک ود نت
 . مهدرارفتحچ درومیق نب

۱ ۱ 

 یو جم جمجمه

 و رتم وید وتسا رد صف ر ناد

 جم اد حد جم حج جد )) صفر ۳ اهم (( یر و و وب و و جم

 2 . صفر رد دشاب رفتن درج یور هر زا ۳) قفد ره لو ,

 ۲ ! تسا یراد ربملیف ك رحتمنیب رو >نآ و دراددوج و یفاضا گی زابکي یئامنیس

 دیطرد هچ رخ لا
 رزا رصاقر لس اهملیف نهاهدص

 ینعب عولت نیایل و ماهدرک یربهد

 ۷ ولک اب لاک ز ومملیف كم ددتک کد

 نمیآ رب 4سب رچدیس» 4 یلی دناد

 تشاد رب ردع ویطم و دیدج یا هب رجت

 مدوبیم دداق ملیف نیازد نم رک

 لب اق. رد ناکشیپ رثه هک ادیلئاسم
 دهن وشیم هجاوم نآ اب نیددد

 راضتفاورورغ تفوت ۲ منک ساسحا

 یل ادرک راک ددومرد(مدوخ یا رب )ا رم

 دوشیم لاکیزوم ملیفكب یاهیقد
 درک كرد

 مدوب شی یکددوک هکیتتد
 ناکشیپ رته نایمروهک مداد رطاخب
 نی ریاس ذاشی «رتسآ درف» امنیس

 نم زورما تشادگیم رثا نم دد
 فقاو درشیا یرنهشژراب یبوخب
 تک رشابن[ ردید هکی ران آ .ماهدش

 هدی زک رب یاهل اکیزومو زج تسا هدرک
 و دوریم رامشب امتیس ینادواج د
 اهتآ ریثأت زا زین هدنی [یاهملیف انبقب
 دنس اهلاس .دوب دهاوخت دانک رب

 نایاپ ارت امدقم تالیصحت نم هکیتقد
 درفو و انس هکیلاح رد مدیناسد
 نملق یلعم یایادز دد «رتسآ
 هدادن تسدزا اددوخ ؛ولچ زونه

 هملاطسب .یتيج یسدهم هتفدود دوب
 .متخا درب

 دن اد رک هک دوبنا وا نیسهرد

 هبدویوین یددارب یاهرتاتن ناک
 کی یغب رض لباقمرد ات دن دیش وکی+

 هتخاوت رثاثت رکیپ رب نطان یاملیم

 زارب|یتیلاعن و هننک تسادرمک درب
 پهن دوصقم نیابلینیارب .دنداد
 دن دم آ رب ددصرد اهرتاشت ناگ دنک
 تالوصحمب یلامثیمدان ۲ لب اقمرد هک
 شزرا و یرته یرترب شیرخ راک
 نیازادعب . دنشخی یرنشیب

 ناونم تلابنآ دد هک یشپ امن نیل دا

 یوز و مانپثروپوین یاهرناث دد
 تبثفوم ودمآ هنحص یدد «ب جنب

 نا ی از یا

 (ورپ : همجرت

 یو نو به بب هج همه هب

 ۲۳۲ رک دوجد هلیسوب اد یج

 9 یک دن ذیط رد ن»

 ۱ تردق هک ما هتفاب رد شی رخ

 تسو ددومدد یداد ربملبن

 3 زا شیپ هک نآ دید

 ابا هشابیم نامن اد رف كب مچ

 ۱اشق ودبک ات تلاحهک دهد

 اظحل رد تشرد یاههنحص

 اع نامهرد و دبآدوجوب میمد
 رتان نایچاشامت هک یصتد
 ناشدوخ مشچ تیاث هچیزد

 و ایاوژژا دنتسن نآ ندیدب
 ؛ارئاو تدلاح نوک ات وک یاه دداک

 رس وهن ودن هک رثانیا تفا ك
 دی ورک شی وخغ وت زا یدمب دان [ قشم

 روا راپملتف وتاتب امت ناک دننک هیهن

 تیلاصف هب لاکیزوم راث۲ داجیا

 دوب نامزنیمه رد وتشادا ویاءژان

 ووذ زا مدمآ ربددصرد زن نم هک

 یور سقدردشب وخ یلبقتامل ام
 منک هدافتسا اهرتاتت هنحص

 هب ۱۹۲ لاح رد نم هچرک
 یل ومدشنحلم كروب وبث تلاب رتاثت

 هتحصرگی زاب طقف ۱٩۰ لاس ان
 یاهیترداجیا رد اصخش و مدوب

 متشادن یتسد لاکیزوم شیامن كي
 نسب هک دوب ۱۹۵ لاسدد اهنت
 كي رد راب نیل واات دش هداد تصرف

 اه سقد نادرگ راک لاکیزوم را

 تیقف وماب شیامن نیا هکت 7 زاسبمشاب
 هک .متناپ رد نم دیدرک هجاوم

 مناوتیم صاق رهشیپ رتهكي رپ هوالع

 و یتد ندروآ دوجوب رد دوخ
 رد و مثکب تیلاعف ناصاقریربهر
 ,متسی دادمتسا دقاف زین هنیمزنیا
 شیابن رد یزاب زا سپ هرخالاب
 یارب یکشیپ رثهاب نم (حرقدیوت)

4 

 ین صق و ین ادرک راک
 مادختسا «ددا رب تفه یارب

 "ادپم ومدوب فتاو ملی

 27 زارپ | راظنن !نمزا ناک دننک

 هازشغوک د تربتدج . دد سینآ ا د مدرک عادد هدیه
 ول اتساو وهدنک هیت مدعآ دد سقد نادرک وب افق تارک ایم ماگ دوج مدوب نآ و ضمهک یرنات

 6 ار یارب تلاب ندروآ دوجرب رد
 تسایکب یلصا روظنمرتات و امنپس

 ویلمنیس ياهينزسعشم هانکت
 رتات و امنیسرو هک یلیاسوزا یرتاثت
 رثاترد دب ایم دوچرپ دوریم داکب
 هب طقف یچاشامت رد ناجیه داجیا

 هدرپاعود یندب تک رحدنچ هلیس و
 یملاد دوجو روضحی طوب رد هک
 ناکما دشابیمهدننیب یارپ هشیپ رثه

0 
 دوجوب دشاب هتشادراک و رس تاس
 داشابت سخش هنالعوتباضدات دیایپ



۲ 

 اتسشفا و

 بت مسف تم

 الطاف رخ 1

 یه صقد

 ۴ هد وج و 1

 زا كب ره هک دشاب و دداق یتسیاب

 زاار سقر لکشمو هدیچب تاک رح

 تاک رح و كان رطخ یاهشپح لیبق

 رب صقد كي یطرد هک یساب ورک ۲

 دوریم داظنتا سافو ثكء زاروش

 یناد رگ داک ی طردنم دهد ماجن ادوخ

 هیلک اصخشهک مدوب داجان نوف ملیف

 نآ ناگشیب رته و ملیف ناتساد زا

 یطاد . مک مجم اهن" یا رب
 هدهاش هک روطایه ملبف ناپ رج

 یا رب یتاهد لدفداس ناد رم دب د رک

 یاه هوم لد نددوآ تسد

 ناشل اب هک.ددوب داچان شب وخ

 وراد

 هک روطن۲ ) و یندی تددق نداد
 ( ده رگبم اضتفا لاکی زوم ملیف نبا

 :صقد یندب دو كان رطخ تاک رح

 دوخ یابقد رب اد شیوخ یر رب

 تحت ناکشیپ رنهونم دنیامن ثپات
 اههنحص نیا داچپا رد نم نامرث

 رکا میدش ناوارف تادحژ لیحتم

 لالخ زا لاکی زوم ملپف كي نایچاشامن
 نبج دد میس هدرب یدود هچنآ

 بیمصقر :جیرفع یاههنحص یاشامت
 ست دنآدرک رک دوج ودشن اونب_دننیب
 ناوتپمدلنک ساسحا ادوا تایحز»

 هکنآ زا لبق هک درب یتفوشوخ یاج

 لاکب زوم ملبق هیپن رکشپ و رتموب دونسا

 < اهکتسورح وناناوجد

 و یودورب ود

 "7 یاهیف ر واه

 نم دنفی

 راسهحصی

 بس درگ راک ارث

 متشا د یقاک هب رجت دز وم نب

 زابتما و رشموپ و وتسا هک اهدح وری ز

 ۳ یودا رب زا ادملیفنی !هیهت

 هدهس ۱ رنآ یاهصقر ینادرک راک
 براجتنودب رکا هومن راذگاونم
 رطخ هفیظ نیا ماجنا .تسد یلبق

 دنا وب ملیف نیا هک دوبن مولعم مد زبم

 تسدب ورک سک اهم هک ار یتیققوم

 درواب

 ملیف كب «اهکسو رم وناناوج»

 ۶ ول زد وو رف رصحلم العا لاکیژوم

 رظن دداب رهانیا وتسا ریظن یبدوخ
 نوا دامو .نآ ل وا ناکشیپ رنهنتف رک
 ره هک < رت ویپس نیچ» و,« ودنا رب

 یاهلد ماجنا رادهدیع ال ود
 یم حضا و یب وخب دن اهدوب كبت اما رد

 ددرک
 راک هن هک ملیف نپا زا هنحصكب

 كب دادیم هزاجا اف صتد نادرک

 یو ربادیوصخم و هتسچ رب ساسحا

 رد ومدوب

 ساطیژاب ست ر؛ذطص ددوای هدرب

 روش و ترارح زپن ساحا نباو
 یتسیاب يم ملیف هحم ... هوب راق
 هلحم هد هتاخرامن كب هدنهد ناشن

 رامتتان اجیهو كروب ون ناتاهنام

 هتل یطول هدوش رپ: یشخ ناژاپ
 یا رب , دشاب ساط یژاب نبرد نآ
 هدزناش هحصنبا یاهشقن یارجا

 تپب رت نم رظن تحندرم هشیپ رته
 «ودنارپ واهنآ ساررد هک هندش

 عمو بل البق هک اهحرطنب
 ارد دوب سوصم نمیآ رب

 اب رج هک تخاسدداق
 ملیق نع

 و ین

 ناتسادن سفر
 سی اقن واهاطخزا زارتح ابو تبات
 رب امن ظفح تسا یهپ دب ناشد وج و هک

 تف رشیپ زا سیاهدمب ملیف راشف مدیک ات

 هب هو رک كيیورزا مک مک ناتساد

 ویزاب هکیماگنهودش لفتنم دا رقا

 نمدشهدادبت رت دارفآ نپا صقد
 یل اهحرطب رگب دمدوخ راک دروم رد

 رد . متشادن یجایتحا دش هتفگ هک
 دوبت مممیشقاک یوگلا رکیذ اجنیا
 ناصافر طسوت الیعهک هچن ۲ هکتب

 ودوبمهم هشيم هتخب د «رپاد ید

 هناوتیم اهصقد نادر راک! تابه

 دهدسیت رث حرطب همجارم نودب

 ملبف رد نتخیر ساط لمح

 یساسایژاب كي اهکسورعوناناوچ

 یزاب ساطهنحسو روهب تسا یمیمدو

 ههدب ااجن دناوتف نلمز ت

 4 ابا نیا نایچاعات ۳
 یااهششوتک و صقد ناعاد را دا

 است اپ راوشصا وخ رابتعایآ دنا

 میداد شیددیدا وش دف
 روتتاه هنباسنوچ پاس تشما +

 2۳ مو هم
 -لدا وام هتکن ودتهمنب

 یکینآ ودرادیم هاگن یضارد مرگ
 قاپملف « مدرم تاقبط هبک هجون

 سق رمیلعت شوتسکی رکب د ولاکب زوم

 تساناپچ رسا رسرد رتعكب هل زنس

 یظن دد ةب ناوتیم اد ریحا هتکن

 رود قد ,یاهسالک شیازفا نتف رک

 تفابرو ابد فلتخمیاه روشا

 نبا داجبا بیم اهن ۲ هقلسومد رم

 ميواودیما امد تسا هدوب ایسالک

 قن وووخ تک .سیس هقبلسنیسههک
 هدرب یودورتأت هتحصرد رته نی

 ووش سس

 مامت رو

 هام «دتسیرف هک ۰ ردا و ,تفه یارب سورع تفه »ملا یاهحس
 ۳ .هتسا هد و نآ .ياهصق ر ریه روناد رگ



 و هم هج هج

 ین ادنم رنه ویئاب و را كل ایم رب اسب تست
 داد شزورپ دوخ نماد راد هک دن اهداد شزوربد 5 ۳

 ؟دوب زا ودیما
 لدراک نیت دامو هجرک

 «لیباسکسوداتسا كچوک وكرزب

 قبدصتب

 كلذعمد وریمدابشب هسنارف یامنیس

 رب | رب وددشدهآ وخ روجمید و زب یو
 ماقم ؛دیدجلسن +یندب یاهدادمتسا

 وهداد روب زم لن لیوحت اردوخ
 ؛ دنک راذگ او اپناب ادنادیم

 ك رتخد هک تسین لاسدنچزا شیب

 ابلاح نیعردو «هزیم هزی رو

1 
 1 دوب ادیب وایرهاظ مضوزا هکنانچ
 رسما ناک ربخ راک لباوانامه رد

 رتخدنیاهک دندرک قمدصت

 هدنی | ددوددادیناوآ رف« !یرنهو

 1 ترپش اه دادمتسا نیا ندادناشن اب

1 
1 

۱ 

 ۰ دادعتسا

 و با

 در وآ دهآوخ تسدب یناوارف

 ز ورما ودش مه روطنیمه ۰

 و ناداتسا زا «ودداب تیزیرب»

 هما رقیامنیسلیباسکسناناس رپق
 دورمرامشب

 لاس رد «ودراب تیژیرب»

 نونکا وهدمآ ایت دب سی داب دد ۳:

 نس نیااب ید دراد لاسودوتس

 ینایل تی |یوسن ارف ملیفهدزای ددمک

 ملیف دد «تساهدرک یزاب یسیلگنا

 یارب ایلاتیا رده؟ «یدرتنله»

 یشقن زین وا ؛دشهیهت رن داو یناپبک

 ملیف ردهک دن امن هتفگ ان .تشادهدپعب

 اد یکچوک لد زین «قشعنونام»

 . تساهدومل افیا

 عضوب عجاد«ودداب تیژی س»

 یکشیپ رتهزآ لبف نادوددویگدنز

 تساهدرک رظن داهظا روطنپا دوخ

 مداذکب امنیسملاعی مدق هی زا لبق

 نم#+ن د رل
 یکپ هدننک هیپت و

 مو وب هو هه موم و وب مو ی هیچ رو رو مو یم هم موم هم هم مه

 اپملیف دد تک رش یارب و دید ارم

 رد . دومت توعد ویدوتسا هب ارم

 ندش هشیپ رنه اب مدداموردپ ادتبا
 هرخالاب « دندوب فلاخمتغس نم

 هدرک ی ضار | دان ]دوب یتمحزرهاپ

 ربس و ملیف رد داب نیلوا یارب و

 هدپعب اد یک وک شقن «یرشنبل و راک
 متف رگ

 یادتا رد متفک هک دوطناسه

 تلاب و ستدرد متخاد وزرآ راک

 یتحار لیاسو دنتشاد

 نم نیا دوجواب دننک مهارف تپج

 ی
 یک درک زا ومتخادن یاهقال

 ۳۱۳و ارووتساب ملت ۱ :

 . متف ریمششوک وتبل امف لابتد

 قباسیک دن زب مجا رک یهاک

 هک مس ریمهچبتن نی اب ملک رکفدوخ

 نم یارب تقیقح رد ابنسپ دورو

 رامشب لالقتسا و یدازآ ملاعب دورر

 دوش تل امفب اهنت رک|هچن انچ دوری
 كي طقف ز و رما«مدادیمهمادا سق ررد

 ًادیاو متف ریم رامشب كيسالک ساقر

 .متشادن ارزورما تربش

 اددوختیقفوم رتشی می وکب مهاد نیا

 .۱۴هحفص-

4 ۱ 
4 

4 

 ؛ 4
 ؛
1 1 

1 
۱ 1 
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 رمرهوش نوی دماسیس د>
 3۳۳ روم اب رو, مش س وا راک زاغا

 و
 ۳ رو هکنیا لتم و مزابتاد مدوخ

 ۶ ب متسه راک مجن لونشمیداع
 . ویاصعا رب یزادریملف نیب ددد
 ناو 1 هاب طلسم دوخ تاک رح

 ۳ وا لاسزو عباس 0
 ۱۲ یون شومآ رف دوختف رشیب ورک

 ۳۳ رپ و یاههتفک اج نيآ دد

 یلانیسداک و یک دن زب عجا در« ودراب

 سا مزالنونک ادسریم نایاب دوخ

 ِک دوش هقاضا حیضوت یا رب

 وراد مه یرهاوخ ودراب تیژی رب

  لاسردو تسا هلاس ۱ ۸نونکا هک
 .تسا هد راذگ اتیسملاعب اپ زیت وایراج

 ینا وا رف هقالعانش وای ردب دوخ یلخاد
 تحارتسا تاقوا یو بلغا دراد
 هسنارف بونج لحاوسرد ار دوخ

 جیرفت وانشب هددزاد ترک وردو

  ود یویا« یواش ماکنه دن | دذکیم
  اهیتتفگ ودنکبیمنتب یقامن ندب هک
  زگژاب هلیسد نياب اد اهیندید ای
 یمرک رس لیاسد زا رگید دنکیم
 . نالک هک تسا رکس ددداب تویرب

 . نیاب ین ادا رف هتالع یو دراد مان

 .تعاسرد حیص ذودره د راد مللس

 اد ودراب تیژب رب كس نیا نیم
 بحاصاب و دنتیم رادب باوخ زا

 1 دنکیم فرص هناحبصدوخ
 ( ددداب تیژب رب ) ارمخا یاهملیف

 9 دنچوداریو ترپشو تیقفوم

 لاثشوردیاب وا یاپملیف نایم زا

1 

 رف یامنیسهژ و راد رب مان |( یتنمل
 ادادخیاهدادهتسا زاهدافتسااب

 وسد یاپملیف رک هوشءهراتس نیا

 ۱ تیمهاب هک رین اهروشک ریاس
 .ملیف دا ذا هدافتسا اب دن هد رب یب

 لی رب نانط ومهدن |هد رک هیهت ی اه
 36 قد وخ حالطصاب اروا ودراب



 مپ هم هم هو هم هج هج هج وب

 یگشیپ رتهدب | یا رب دوشیء روبجمید
 قلعتم یارجام ووهایهرپ یک دنزو

 یتق و سکع رب دراذع

 نتف رک رظن دداب هشیپ

 ءرهچ یگن وگچدا
 یو یرهاظمشو یلک دوطب و

 هک
 تروص دبامن افیا دیاپ

 هحب اس دد هشب
 نآ زا رنالاب و ناک دنلک هیپت رظنب
 هلحرم ود , دشابیم مد رم یلک یاد

 هببت هدیقغندوب دعاسم اعبط « لوا

 دهدیم لیکشت اد مال طرشهدننک
 هکیملبف زا مدرم لابقتسانآ زا سپ

 ءدش هبهت صاخ هشیپ رنهكي تک رشاب

 تیمها رثاحیل ومود هجردرد دشاب

 اشیسخیدات لوطرد . تساناوارف
 ددوخرب ناکشی رنه زا یاهدعاب

 یک دن زهر ودکسب یلعزا سپ هک می امنیم
 زا اب ناهک ان ؛ یئامنیس ناشخرد

 یاربدو هدراذک نوریب امنیس ملاع

 یم هدریس یشومارف تسدب هشیمه
 یددمتملما وعدرومنیا رد , دنوش

 هم هم مج هب وب ی يب مج وب یو ی یب یی یججج

 تاک دششومآ رف اد نم

 ءرطاخ اهن وهتنک عادو نون

 «وسنس»ملیف زا هنحص كب رد رجنب رگ یلدافو یلاوادیلآ

 وبج جم یتمم

 گعم 2 یدراهدلرول

 حد ب رتف ورمم یدراهفو لد

 تسا شن اهنا یودره وص
 هاگ و هدرک وایتخا !د یکتشت زاب ۳۲ سو 5

 مبدقتا رطاخ دبدجت یارب یهاک
 یماضشازامنع یارب یصوصخ رولعب

 ابل ! ملیفنی رح 7 _ .دزهدیم
 هک ت شاد ما ءاهبتخشوخ

 دخمیپت هنارقرد

 وا - یرمگتن وع ترباد
 توپش« مودریکت اهج كنجزالبق زین
 ملیف لواشعن و تشاد یاهداما!قوغ
 سا هووبن اضا ار یکرزب یاه

 یکدنذ وات ۲ نابمزاناوتیم هک

 زامم یو « دربمان اد « رثه وقشع
 تیلاتق را هنعص یور هکیتدم

 یا ربنوتکا « داد همادا !ریرته
 هدرک یک هوانک امئیس زا هشیمه
2 

 دنچ ات - لفداکن یل دام

 اپل رد لوداک نیلدام لبق لاس7
 یاهملیف نب رتف ورعمژا . دشیم رها
 «کاکچبحد رفل ۲ رثاد هلب هن ویسوآ
 دتشابمررکذ لب اف«ادن زسوبحمو
 انتینابسا یتدم زین ل و راک نیل دام

 ,تسا هدرک عادو

 ابیو تروخ -سرپ آویل
 6 تست ی رخ چیه بر هه دو ملی
 اس نیهنچ یطزا سب و دش زاغآ

 ,نبرخآ اب یلامتیسهج وت لب اقتیلامف

 اتیسمل عزا < وکب زکم وین ود وخملیف

 زا رپ «اهنیلب یناجوتد نوری
 . دوب وا فو رسم یاپملیف

 ۳۰ هحفصرد هیغ



 مدرم یتابت ان ش امت ملیف نیل وا
 تسا هدوب هدش هداد

 ریخایاهلاس یطرد هناقساتم
 نایب زا دوخ هک یروشک یابثیسب

 دوب بس تنخاو سس تو
 یملبف دنچ و هدش هجوت رتمک تسا

 یود هنارت دوشک تالوصحمزآ هک

 رظن فرص ؛ تسا هدم]هدرپ
 لذتبم ران | نب زا « یدودعم هدع
 نیا شیامن و هدش باخت | یتراجت

 یامنیس ناشخرد قیاوسب ابیلق

 هتخاس دراو همطل «دوب زم روثک

 تسا

 دزم » و < نیریش یایور و
 نپ رت هتسج رب زا یلماک رادومن «سرت

 فرعم نمضددو یوسنارف یاپهلیف
 نان درک راک راشرس هحب رق و ندذ
 دن وریمزامشب روب زم ملفود

 نانادرک راک و ناکشیب رثه

 یرطفدادعتسا و قوذ اب ۰ هنارق
 تسا نایئاپ ورا صتخم هک دوخ

 یاهروشک ردهک دن دوآمدوجوب یران 7
 دد یتح ۰ ملیق هدننک هیپت كرزب
 و هدننک هربخ یاهتیقفوماب دووبلاه
 «هجاوم نیدقنم یب ددیب یاهشیاتس

 رثآ «سرت دزم» هکناتچ ۰ دوشیم
 قیدصتب < هزولک ژرژ > ربظنیب

 لفاحمو یسیلگن | دنسپ لکشمنب دقتم
 رثا كي ناونعپ دووبلاه یفاملیس
 نادرک داکنآ دد هک لماک یئامثیس

 یهجو نیوت یلامب اد دوخ غوین
 .تساهدش هتخانش « هدرب راکب

 دادعت دم ۱4۵۵ لاس زا
 هتارن روئک هن ایلاس تالوصحم

 ۱۹۱ : تسا هدوب حرش نیاب 1
 »ات

 یط درد

 اب «تناوتن آ یردام ملیف زا هنحص كب

 دوت هداچید ۵ ناگروم لشیم
 -۱ )حفص-

 زین یزاج

 رس

 نایاب دد هک دش دهاوخ

 یاهزات لوحت «وساکیب زار» ملیفدد «دزولک ژرز»

 تساهددوآ دوجوب دوخ راک رد
 ۰ 6 وا ام او جد جم جد حد حج

 تک

 زا , تشاد روظنم قوف تسیل رد
 لب دادم دم ۱۹ ه ؛ لاس

 ی تسا مد هیهت یکن دروطب هک
 هیهت یاهملیف زا دصرد ؛.ات ۳۵

 ۱ آ هدوب لاکی یط رد هدش
 یاهکینکت ندمآ دوجوب زا دمب
 هابلاس یاپملیف زا یدادعت دبدج
 تن رط 51. دافتسا اب هنشارف روعک
 هکن انچ«تسا هدش هتخاس دیدجیاه

 هتوگبا دادعت ۱۹۵۵ لاس رد
 _ تناهدوب دصرد ۵۱ اپملیف

 - كرزب ناناد رک راک
 روشک كرر

 .هتسجرب ران | هیبت
 ریکناهچ كنج زا لبق زاهجوت لب اق و

 نانادرک راک نایم رد
 اب هدهنیآ هنارف

  تنصراختفا تعاب « نولکات مود
 ۳9 توحم دوب زم روش یامنیس 3 1

 ۸ دو
 > روند ناژ - رلک هر

 هرکل] ویا-كاژنابت- رک -وزولک زرز
 - یونالود ناز - سلوفا سک ام
 ۱ هولک موکژرژ - هرکل ]كدام
 ارالنات وا

 ناوج نان ادرک راک نیب زآ
 شژرآ ملیف وداب كياب هک یوسنارف

 ۲ دیاب دناهدرک تبان !ردوخ راک
 دن ورسآ وب لشیم - ناروت ناژ
 نیس 3رب ور - یساسلب ناژ
 9۳ د یتول - شتارف

 درب

 روپشم نان ادرک راک طسوت هک
 اک ناتساد كي یارادو دن وشیم
 < رشناموک ودوملیق ود « دنشاب یم
 ٩9۵ لاس رد ناتساد نودب و
 ددودره هک دناهدش هیهت

 هداعل |قوف هجوت دروم ناکريخا
 وساکیپ زا رو ملیف دنیا . دتتق رک

 . ۰ دنرادمات «توکس یایندوو
 "راک طسوت هک «وساکی زاد

 > یوسنارق كرزب نادرک
 « تسا هدمآ دوجوب «وزولک
 اصخش + وساکیپ نآ رد هکتسا
 : ادیشاقن تالوجت هرود

 یاهدنپر رف ضوب یچاشامت



 -۱۲«حفص_



 و ور ار و ور ور ور و رو ما
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 زارحا صاح یت رهش

 هرمزرد نوک اتنادتمرتهییاز

 وتازورو شدوخ

 رخا وانیایوتک رش تسا «یست
 یارب یئاکیرما دوهشملی دنچد

 درو[ تسثب تقف وم

 لهچ هب كيدزت نونکا «یستاریز

 ۰ بو و و و و و و و و وب

 ازی رک وت را

 یادت رد درنگکیمشسزا لاح یا

 یسوصخب و شزروهتفیش یو یناوج

 هقباسكب زدیل ودو سک وب هتشر

 هکد ش حورجم
 :رسدونب یزاب تب وتشاذگ راتک ۳ دانگ راتک

 ور یژاب ی ۱

 نیتعت تخادرب هتحص یور یژاب

 «طارقتاملاکم» الاتیا دددا ملیف

 زا شمدد نآ زا ییو تشادپات

 تسا هدشرهاظیمالاتیا ملیف لپچ

 شق دابنیلوا هدستم یاهروتک دد

 «تچوک نانزو مایق دد یکچوک
 رارق هچوت دوم یلوددوآ تسدب

 روهکس هسودسب لاس دنچ تفرگن

 یامتیس رد اد وا تیعغوم «هشچ

 ریوان] زادمب .تخاسمکحتسماکی رما

 «یتاتسات تالیطمتو و «هتهرب ا,یتکد

 و دشرهاظ رکید یماکی رمآ ملبف ود

 شتبقف وم رپ صوصخب رخا ملن نیا
 سبک قشاعاد عیستارب »دو زفآ

 -یم ایلاتیایامنیس «هیاوب لراشو
 . دنناد

 یتاهجذایمساگ و رونی و

 و ایلاتیارتاشت هشیب رنه نی رتک دزب
 یانیمنادرم نیرتدوبشها یکی

 یللملانیب تیقفوم تسا ووشک نی

 زین وا یارب < اناو««خلتحت ری>

 اجتاات دروآ تسدب رابب ترپش

 ملبق جنب دد اد وا اهشاکی رما هک

 یناب «نمساکد دن دادتک رش دوخ

 یمئادهفرحو یدجدایز ار مایدد

 دن وگیم هک احن ]ات دنادینت دوخ

 اربزمنکیم یزاب رتاتت ردنم»

 اتسیاپملیفرد و منتقالعراکتیاب

 نآلوب هکنوچ منکیم تکر بش

 شدوخ ملبف نی رخ آ ددوا مواد حایتحا
 لوتان۲» شق رد «حلصو كنجو

 ناتساد شیب قشاعنا وج «نیکادوک
 دن دقتمءاپیضمب دوشم رهاظیوتلوت

 ایلاتیا «ریویلا یت دول» یو هک
 زا رتنیکنس ژونه مسا نیا تسا

 لصت ارن [دناوتب نیساک هتتس 7
 «ریویلوادلثم مهوا هچرکا دنک
 روشک رد ریپسکشران ۲ رکیژاب اهنت
 .تسا شیوخ

 نیا مان هک دوپ نآ رت هتیاخ

 اکیسود ویروتید ۲ ادنادرم
 هکیاجن ]زا یلو میدرکب ذاغآ
 یارب طقق شدوخ هتفگب اکبسود

 اب ات دنکیم تکرش اپملیق دد نیا

 -۱۸هحفص

 ۳۳۰ ی رم
 ۳۱22 سشیارب اهسیف هیت <

 2 درتشم اروا اذل دزادر د

 لاتبا یانیس 4۲ یملیف هدن 1

 3 شتلامت و شخوک هداز
 ۳۳ ارخا تشاد بوم

 رب ز ان «ماب وشدوخ ملیق نرخ
 ۱۳ یوم دو هکتسا هدخ ساک ۳

 2۳و ۷ 6۰۰۰ و قشع + ناند
 )7 دیزکرب دیاش ددرک یزابمه
 یلخ ادرفودوپشم ملف رد وا شقت

 دخاب هدش هضرع «تسا ربد

 2 رتهنی رت تیمش اب
 اهن [نیرتدنمرنه زا یکی و ابلاتی

 .دعاب «هن ولاو یار» دیاش

 یح و دوختالیصحت نایاب ات یو

 و قوقح هتشد ود دد هکت

 دورکیمن رومعت دش لب
 ۲۱ ۱-[ناخدود تاک راتسزا یزور

 اد ارووددرک شب وخ روشک یامنیم

 یتح تشاد هقالع شزروب یناوج

 واهتلابوف هرمز ددزین یدنچ

 اهدمسیلو دمآ رد الاتیا یاهقرح

 او رب شزدوذا تسدلیمحت رطاخب

 2 هتشر سنایل دخازادمب <« ولاو»
 درک باختنا اد یراکن همان زور

 یکشیمه هفرح ارنآ تشاد لابخ
 1 زور كي هکنیا ات دهد دارق دوخ

 ۱ مان ذورودملیف كي زا هک یدافتنابب

 «سیتناسدد پسویجوابدوب هتشون

 رد راکب عورش ددص رد هزات هک

 21۱۶ رافهقساخ

۸۳ 

1 
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 نادارف رارصا و حاحلا



 یامتس مانب نادنمرنه زا یکیید

 2 ریظت یب و لاج یزاب تسایلاتب
 میرتک درب هژیاج هتشذک لاس رد

 تیصنایلاتیا رداو لاس ورم هشیپ رثه

 هتشاوت ژوتهوا كلاةممدومن یو

 ندب یاهیگتسجرب هانی ژاا ددوختس

 ستاشو لبق زا یئاهملبف رد «ابفوس»

 یدوج وزا ربا ودنک حراخ «ندوب ند

 .دیاب

 نیتسعن زا «ینایورتسامو
 هقالعیکشیپ رنه هب یناوج یاهلاس

 هماشي این دنچرد تک رشزجب یل و تشاد
 دادمتسا نداد ناشن یأرب یتصرف
 رتهدقوذ فشاک .دوب هتفاین شبوخ

 زا یکی «یتنوکسی وون ابچرلد دا
 یمایلاتیا نانادرک راک نی رتک دزب
 .دوب

 هنتفو ردار «یتابو رتسام»

 كي»شروهشم یاهلیفزا مياهدیت
 اره ژ ودد رموو < یک دن زژا هعطق
 اینا« ین ای ورتسامودرب مسا دوشیم

 مچ
 زاسب تسایلاتبایامتسیاهروخ !

 روانیدقنم شل نیل وا رد یژاب
 سابقدووم یوضا رف يیلیف دا دژ اب
 یو ريخآ یاهملیف اما دن داد رارق

 مووب یکدناشزراوتمها یارآد

 اق نیمهب زو رم ین رتتبا دنآ

 شربسه اب ملیفود یلاس هک تسا

 ووهشم لاب ازی رک ون زا

 مروشک ود هک اد ین رهش نشیوح
 >ع دی اع شدوخ نطومدد در

 2 تا ۴
 ۴ رثه ماقسب ید ل ۳ و لوصو دشاب

 وجیارب دنیان هچپل یادیاش

 رته «ا ورد دهآوغب «"

 رک»

 ششوگ ومدا را تردق زای

 تخاد یماب

1 
 ح
 تو زر

 ۳ او ی
 یل ودب ۲ امشب یک دزب متام

 نوتک ات وتقفونآ و» هن <ازی

 وو رک اف زین رگید یاهروشک رد
 ددیزناس ی یاهملت رد رجب

 »و و یبونحیاکب رم یاپسی
 تواحو يیراهات امرتخد» .تحادری

 < لات ,یالطد

 اعور وهشم ملف و « ی رتاجیسل ق

 تسواملیف نرخ
 شق راد هتیعو نشخ پین

 ان رها رو نلدزد
 ۱5 نت ۳
 تسشث یاس ات ون معما > رج یمست

 اناعایانسد

 تهایش ومل وسم یاهشع تپجیادو
 دتادمالاتسا «نیلظ لو واو یروص

 یون اتو وی دوس ریحا لاستی رد
 تب زنم « یراتاتو دوجو 2

 تساهد رگ هداقتساالع نم

 هک یو دوپشم یاهنی زا
 ت رهشودتهواتسر ق اب دیاهد زاس

 یاری الات رجب اهدوشک رياس رد
 یتانف یرنص دون کیو

 یزلاب يوناگتام اناولپسراب هکتسا
 « یراتأنو هنرکو .تسا هدرک

 یزاب نوک ات ملف دضکی زا شب
 قلا رد شیزابم هک ت سا درک

 تفصو نوتاس نوویا> اهنآ
 ویدوتسا يارب هج رک اهدیف نیا

 هند یواشرس یدب اعنآ دن زاس
 هکت سا هووب نامه رت سام یلو



 لا صرات گاه

 مفعم ینایمک ل وصحم 3 نا راک اب ] ه دنم رته نادرگ راک ریظف یبو میم ز 4

 مانب متسیب ترق سکوف ۳
 جرعه مهر (( را رف )) 2:2: 3:2

 ددآرم هه رد یو رد ینالوط 8 را سس هرخالاب

 عاهارگ ایر لک ل لحعم ن و رماک - و وم گرف- گ 2 تو ردرف 2) رتشاب

 ۶ ورخ هجوت دروم نارهت رد تآ ی لاع و یناسنا یوتجم اب (دا رف) شیامن

 مینکیم هیصوت موععب اد «نازاکایلا» دنرزب رثا نیا ندید ام و تفرگ دهاوخ رارق دلرزب

۱  
 و ۳۹۳۵۳ ز

 ۷" » ۰.۵ سس لب

 10 ۸2۸۸۷ 990 ۱۱ ۱۵0۵۴۲۸۲ ۴۰ ۹۳۴۲۲۷۷۵۵۵ ۷۲۵۲۵ زا ۲0۲ و
۶۱/0 ۵۴ ۸۵۵ 0۱۸۵۸۸۲۰ ۷۵۵۲۴۰۵۵۸ ۱۱۸۱۵۱۰۲۲۵۵۲ ۲۱۲۵02۱6 



 دابیمیا«هصنو ع و هچیابوج

 ... ها و دروشک رد
 ناک دن ورابئیس دادعت هنا رف رد

 هدش دایز ,ذل نویلیم ۲ ۸هنایلاس
 ۱۵هوو لاسرد هک ینعمنیاب تسا

 دنتف و امنیس ( رفن نویلم ه۰ ه)
 اتیس رفن نوبلم ۵۳۳ لاسما یلو
 یمن طیلب ینازرا نآ تلعودن هتفد

 بوخ یاپملف دوجو هکلب ۰ دشاب

 و زیکنالدناک راتس هک تسا یسکس

 ! دن رادتک رشاپت ] دد یبب رقلد

 ! نامدوخ دوشک رد...
 ءراتس / هرهش) ون اب دنب وکیم

 | یاادیجب رب ول ولاتیج) دورول ادیدج
 زا یاهدع . تسا هتفرک بقل ناریا

 هک دندرک رظن داهلا < !نالوضف»

 نودب یا(ادیچی رب ولولانیج) هتبلا
 ۱ (ادیجب رب )و( انیج)

 1 ناگشیپ رنهه راچیب
 یاقآ هک دیتشادیمن امتح

 عاوناب ناشمان (رچیم روتکیو)
 یخ رب , تسا هدش هتشون فلتخم

 | دناهدیمان (دوچام روتکی و) اروا

 و( رجم روتکن و) ادشسا یاهدعو

 (رویتامدوتکی و) ميئوکب رگ

 ال ویک اددسابل ویزوگ و لا
 السا هکی روطت اه

 هشی رثه( یزوگ ولالب ) لبق هنفهدنچ

 ةلح كل اتیم ملاع یبیدق
 یبلف دی ایحد و ردب یبلق دیدش

 ) یراکسوا نات راتس
 الحمز

 رشاشهکبن ز

 یددوا)و <

 میظعملیف ددیزاب هطساوب (ندوبییه
 با . ميدوخيم رب «حلصو كنجو

 نیا نایمزا هکتس
 مادکچیف بوبجب

 دن دومت حا ودزا رگیدکیاب یزابقشع

 لاسدنچزاسپ (رت داکن یئ وک) و (یلیدناد) هک دب دادربخ دبال
 یلاسدنچجا ودژا نیا هن افساتم

 دقمب و تشی دمهب ود (دوناک دادلان ود) اب (نینوک )و دیماجن ایت لوطب
 رگیدراب و درک رارقررب هطب اد(نیئوک ) اب (ناد)دمب هامدنچ ! دمآ رد وا
 (دلات ود) دن رظتنم هبهنونکا ۱ ددوآ نورب (دلان ود) كنچژا اروا

 ادنک دربت شیوخ هجنبیوت فی رحاب و دبی هژرابمنادیسب وهتب تمهرمک

 -۲۱هحفصء

 دتها وخت راکسوا مزاج نتق

 ..] 3مدب :فیطل دم رث ه رظنم

 ادتم راک ردنحیاآ سکعمهنیا رگ  م
 هک تسا یتطو روناک حارب بقلم

 » دسریمناکد ناوخ رظت

 راکشو« ویگ ام دوجح»
 1 شاهزات

 ناعوبق (ویک ابیدوج) یتآ
 (ورن ومنیلب رم) یدنچ هک لاب سی
 ماد نوسکا تشاد شوغآود ار
 شوخ من اع هک تسا هدرتسک ی اهزات

 دیص او (زتیلوکن وج ) ندب و نت
 هچ ره نوبیم و هکیتسار + دیامن
 < ۱۰ رتتسم شب اب هرت تشَر

۳ 
 1أ



 هم هم مپ مه مپ وب وب وو مچ وج هج هم هو هو وب هو هچ مچ مو هم روم

 یروتامآ یراد
 موج و نو وو مچ و و وب وج هه هوم موج موج هج هم هم

 ریهلش هراد زر یناحن 1 ِ.
ّ 

 [*۳ ۲۲ زادفتسا یقانم و اب دواوم و هنسصرم طبح یارب نیمم تدم باخت |  1 1
َ 7 
 لیوط 1

 موج یو یونی
 ۳ و وهم جم هج هو هو مج مج مح

 )۳ 1 هات کت یلک روطب ویداد 1

 و وودخملیاسواب هن یروتاما « 7

 ورعام «یاهفرحزادربیلبق و نالفراک لو دل
 مو رک یلاعدا ان ایحا رکا ومی ریکت 

 ۲2 3۳ روم عمید -

 هتحصر ههک تسنبا میهدیع رارقتحن دوم ههزآلق هکیاهتکن

 رهچ ات هدرپ یودرد «فلتخمطبارشو دراوم رد و عاوت ابدحا و
 و زا ثء رد هک اد ملیف زا یتسق).دماجنا لوطب دیابنام

 ۲۳ ۶ ۰ یدادرملف عاطقا نودب یی ۰ نیب رود هچب رد ندح
 ۶ ۳1۵8 نالب و یونارق حالطصا رد دوشیم طض دییولس راون

 ۳ لوآ حالطما ام هک دنیوکیم < 5و0( تاشو یسیلکنا هب و وتاصخشم ۰ اذهعم * تسا یساععاب یدابززایم هباکت هوج و دجاو
1 ۹ 5 

 یپ دوداب زین الاغ هک هدوتامآ نارادرمابناباقآ یارب كس ساکع كي ام
 ۳ 5 «لواهدنالبو اب «سکلوب» كدام یرتمیلیم۱ اب ۸ یاه درسلقدراد

 ۲ یارب نیدود هبکد ندادراشف تدم نیمغنرد هک تا هدم

  4 صوصخب هنحصكی طض و برق رب 1 روح نآالثم دناهدش هابتشا و اطخ راچد
 7 ض ناوتیم تکرجب هکیلاحرد :دندنآوخ رادرملبف اد دو ّرت یمج 1 صح رد بل طب 7 هک ۹ نا یاحاعت هک هتک دیدی اتو رعاط تءرس نانچ هدر یور ۱ : نوک اتوک نیدانع یزابب دسر ق

 5 3 9 1 یتح یفاک یتامدقم تاعالطا دقام رنک تل هک ۰ یساکع هتمزرد یتح یفاک ۲۳ ارد [صوصخب هتحمکكی یارب + سکعرب ابو ِ ۴

 ۱ صت دروم نویکا ۰ هدرپ یور درد هک دناهدرشف لوصاهکتیابدسر تسا یزادربملیق ساسآ و هیاب
 ۳0و مژات ومرداد یئاههنحص نیتچ) تسا هتشک هدننب یکلصوجی دنکیمتحب نآز) یتسیلبافاتبس تاکت و جروت ۲ 2 0 ۲ جرلا نیارباتب- دنتک تیاعر !ر رکتخ تعاب و هداد فک زا ار دوخرتا لوا هینات 2 9

 ٩ مینکیم تحص یدادربملق هراب ردام الو ارد درک هاتوث یا ا5نچ رب اهوب دوتا یا هقرسراد ریلاقو ۳۲ ر ۱ 3 مران ردام الوا اجتیارد اما : درک هات

 نواب «ملس دوطباریز ؛دنک « ؛فلت» نآ
 رد هحوردم تاکت زا یرابب «دنشأب فرتعمهکتب ۴ (.دشابن وا زرشب یداصتقا دن ادیمنا رهل اقمنیا

 ۲۳ هحفص-



 وطو رادقم نیعم هتحصره

 رد ؛زادقم نی

 دعا دجاوارریز
 الماک ار رظن دروم تسضو و تلاح هک دهد هژاجامشچ هب ۱

 دی امن كرد و هدروآ كنس

 نادرک رس هدنتی تقد و هجوت هکدناش یقاب دحن ات ۲

 . درگ

 یناس ودره نیا قیقد تیاعر هک دسربم رظنب ًارعاظ راک هتکت
 . تسین نیئچ اما : دشاب

 موسومیربخیأهملیف نآرادربملیف نیرتهب زا یکی ددونیارد

 دنکیم تیاعر ار یمهدعاق# 110۳151 ۱۷ 1)11,1 یدلب وتت را وهب
 دوش نایب اجنیارو تسین دب هک

 : هکشيا رگم دیهد رادق هیلاژ ۷ تدب ار هبکد الومعم »

 . دیئادن داجیا یصوصخم هفاو تلاح دیها رحتب و
 نایاب ات زاغآ زا یتطنم روطب هک دیشاب ین ویسک  تبث لوغتم -۲

 « . دوش لابلد دیاب

 ینلب و یا  هدعات ۱ عون ود ره هزاب زد دیهد هژاجا

 «(],051-ان تشدد تروص » دنچ دیهاوخیم اضرف . میئک تبحص

 نارکید نان زد دایرف و هدش تدامع كي یژوسشتآ هجوتم هک یممجزا

 «دیدادرب دن ایم هاگآار

 دنچ میرس فدارت و یلاوت امش رظت دروم هفا هکیتاجن] زا

 ره یارب یاهبنات ود یابتالپ هک دورمروضت « تسا هدخ حییت هفابت

 راشف هان ار هک د نالپ ره یارب رکا تلاحتیارد دشاب 0

 دیاهورکن .یرگب دراک؛ ناتلیف هخدژا یرادقم ندرک فلت زج « دیهد

 دیزید رودب ژاتنوم مقومرد دیاب ارنالپ ره یفاضا هیئا هو

 هکت سا یتایشو و تالاسب طوب رم یدلب و هدعاق مود هءاتتتسا

 نشجزایرادرسلیف لوفشم الثم دراد جابتحا تفو هیا ۷زآ شی هب

 .دبتسه یکچوک كرتخد دلوت

 كرتخد هکت سا یماج ناتیدادربلیق تمعق نیررتباج املم

 -۲۴هحفص

 دب واجات ءامش صوصخ دروشنیارد . دنتیم شوماخ ارشدلوت یاهممخ

 هنارا یزاد رتنلف ه دوش تداح لماعوحس نویسکا مات هکمقوم ان

 دماحنا لوطب رتشب اب و یتح دیهد

 یدنبوتس زا یلصا هدعاع تسا نآوارف تان

 هک ت شا ود یلوص هتحص كيهب شیجو تایح ندوزفا زار

 سه فلتحمنالب دنچدد ۰ ناکما تروصرود ار رظن هروم نوپک
 ( هحنصییا ] روارک دد هک یربوصتب لاثم یارب . دنن اجنکب و هدرک
 یارب؛ دوشیم كيدرب ید رمهب ساععرتخد كب دینکب هجرت دزادرارق
 سکعروم زمد رمزا+ دن زبم ونازع[/ ۷۸۷ ۸۸1: رد شکعكب هیهت

 روطب یاهنحص نینچ . دوربمدوخ ها رب و ۰ دنکیم کشت وا زا « ورادیمررب
 تسایرادسملیق هنان ۲و دودحردهب حاتحم یلوصم

 هیوازو رظطت هطقنكیزا یرادربلن نیا مامترکا لاحشااب
 دا و دات کت نخ تعاب یادت عود ع تعااا

 دشدهاوخ یجاشامت ی ءاب شیامت مقوم رد 3

 هتساو یارتالپ زا یدادعت نورد نوک

 اول هچیتن .نیدنچ ۰ دور کیم هظحالم روا رس
 رس تم

  هکی زوطب مهب

 دوشیم لصاح

 یمدوخب عوفد تروص هک هچ ۲ ۰ مهم تایئزج حب رشت اب و

 دوشم نشو وحصا والماک درک

 یاهتالبو اپیاژولک« لبوط یاهنالب نیبواتت هاجیااب - ؟

 دوم تکی چاشاترد هرتاوتقددیل وتهب ؛ طسوتم

 تباو یاهتسق زا كب ره نم تقو لرتک اب ناونیم - ۳

 دومت لرتنک زین اد هنحص یلک وتو متب۰ مهب

  هتحص مات هچرکا هک دینکیم هظحالم (و رب ورهحفص] روا رک رد

 , درقم نالب .حتبا كلاذص ۰ هتشاد حایتحا یوادربلیف هیات ۲۵ هب
 - هراو نایرج هبنان ۷ تدب اهن آزا یکی طقف هک هتفک بیک رت

 » تام تدم الاغ اهبازولک و طسوتم یاهنالب هکنیا تلع

 شیاتتادیک طحملب وطنالب کت نا خساب ؛ تسیچدتجانحم یرتمک
 ۰ دزاسم صخشم تسا عوقو فرشرد هکارین وسکا «عوتود ءداد

 ءتشد» و طسوتم یابتالب زا قده ؛ ءوصقمنبا ماجنا اب هکنآ لاح

 . . سا نویکا «تابت ریو حیضوت و اگر ظنورد عولت داجیا
 ۴۰ هقصرو هی ۶



 سپه

 وب واچ وب صد ح خ

 یر و و تا خو حب و و و و و و واحد جد حر وب حب و حد
 اه رج ۱ ۰ ۱۰

۳ 

 ناگراتسزا یدایز ةدع یقالعوف
  هایس ةپرط ندید زا«وبام اینچ رد"

 ۱ درادن یاهمهاوو سرث

۳ 

 ثفک د هک
3 

 ملاغردنمتپبقف و» دب وکیم (زرتنبو

 «دنبدنب شفک » نوید یک یار
 تنگ مون ریسه مر ار

۳ 
 یل

 دو وب

 دنز و ملیف هد یشقن هک دوب
 اپب و مدومت اقءا «فعاضم ۱۱

 لته رد وا هکیب
 - نتکگتشاو تلایا

 یور ارد

 یاه راکی و تشاذگیم باوختخت

 روالف رب ام
 شهالگ ابلاغ درب

 (یتب) بم دوس یصخش
 هچون عوضومنباب نموتسا هتفک
 دوویلاپب هکیماکتها رب ]مدادیببجع

 نمااب مرهوش ناهکان ,متشکرب
 نالطو دوبن ادیپ یدیدش فالتخا
 تل اف هک هدما ال تاک
 بار ضتختیورار مهالک مدوب هدرک
 ناگشیپ رنه ذا یضع < ۱ مداذگب
 اردوخهربغوشکتسدوءالک و نیتوپ

 تیسماسح زوراات دن راذکیم باوغتعت یور
 یربسیماک داش و یب وغب اد شیوخ
 ایلسدننکت یداک نیتچرک او دن زاس
 ۱ دش دهاوخ ناشریکن ابی رک یرطغ۲

 ٩ مالطودهدات( كني رتسانج مچ ناکداتس نایم رد رتبلاج عوضوم
 رناطوسداتم( رتسا ن) 6 یی

 -۲۴هحفص-

 ره تاب

 »ِ ۵ ۲ و
9 

 2 درو سو

 ها .هیبع
 ی

 ۲۳ راست مات
 ۱ مع یا هام د ي

 شرهوشتافارخ
 وا هک تسا هفا (س

 ماووزا هب تبحا یاد"
 وا رسمه نیم دامج سم
 لاکنسم مرهوشد مو

 ۱92 مو هدش ادج نب
 ورب د یرا وکان تداو-

 ۱ ۱ دیدرک دهاوخ
 از لاراپ زا ( یتکاب نآ)

 ۳و دیوکیمو دراد یغوخ نینچیطن زج و یرتعب داقنع
 5 مدوب «غیت بل » 0 ِ

  ندیدابعورش ین
 هک دیدرک

 ۱ تحدیاز راکسا مودهجرد *
 ظ

 رروم

 اهک ان ودیدشنا رد ۳ و

 ۳ ناب رج نیمهو دوم
 و.تس هداد هبده یون

 ۱ مدواس

  رگاهک درادهدیقع (تیالب نآ)
 ۱ ور تشگنازاارشجا ود زا

 ۳۱ هحفصردهیغ

 شی اهملیف رد بلغاار ت
 دص دوخ تقثوم

 رجشا

 دومن یزاب هتشذگ یاهلاسدد (یوک
 ةهچب رسپ یداد ربلرف

 اشچزا كخآ هک درک هدهاشم اد
 شتیئفوسب «رظنمنیا

 زا دون یداب ز كک

 یداج

 ؟ هب یبیجع دافتعا (نوج)
 اثلفغ یزود رکاد

 نچ گنق دایسب

 ک اد
 هب رگ ۳

 

 وا دوم و

 دوب تحاران

 دراد هدبقع زیا ( نسد رهكا د)
 تعاب یراوس یاههکج نتشاد هک

 (زن ومی-نرج) !تسا سءعش یشوخ
 رکا هک دنکپم هفاطا دروبنبا رد

 ثراوتسا )مرهوش یارب نیت وب نم
 تیقف وماملسممدب ایمن هیهت (رچنی رگ
 ترضح .یانهجذگ 2ملیف ةقباسیب
 ! دیدرگ یمن شببصت < نابیاس
 نیریاس فالخرب (ویام اینیجربو)
 یدایز تشحو هایس هی رک ندید زا
 . درادن

 رک اهک تسا هتفک (اینیج رب د)
 یماس هب رکاب یزور هدرکن یادخ
 0مرهوخ «یشدالکی امو موشهچاوم
 الوکال وم ذکلم یلک سیر . دنکیمشتذاد دروآیم لزنب اروا

 صاخ داقتعا نآب ودعس رپیما ر



 ۳ تناقم زا یک

 اب ارنامدوخ هتفه

 اللمف مان دم هتفه رظتنم و

 هتشذک هنفهیمامنیس رابخا وربخ
 دنچ رد تاعالطا همانزور

 یتداجت یهگ ومص شیب هدامش

 ملیف هیهت یارسب هک دوب هدادعالطا

 لاس هد زاب حاص و كنج و روهشم

 و وف رم

۹ 

 ابوک دب .., تسا هدش
 هجوتم هعانزور نیا ناک داد ر

 هبمشرد و هدششی وخ هتفگ «تمظع)

 هلجم
 هدنسپ ون دشاب یگتفه تاعالطا
 دن |هتشآ دا وا رهلجعم نب یا ایئیس هد ذص

 هک ناشدوسش همانژور

 قو رخ رفت و حیضوت ماقمرد ]

 دن | هتشول روظنمنب اب ناشب | ودب آ رب
 ماش هناق هک

 چیه و تسا لاسهدزای نامهقوف

 هدزای نبژا یتدم اهتنم تسین رتمک
 (!) یعطق میمصت ذات ا فرص لاس

 هدشملیف هیهت تاهدفهند رک مها رف و

 رکا هک میتن ادیت چیهام

 رد لاستسیب تدم ملیف كي هبهت رکف
 زبنارسنآ دشابهدننک هیهت كي رقم

 دن راذکیمنآ هیبنتدملوط باب
 نامژتدمهک میدرکیم روصت لاحب ات

 یلمعراکب زاغآزا ار ملیف كي هیهن

 ع و رخزا لبق و دننکبم باسح ملیف هیبت
 وزچ زین راک ما ول هیهن یراد ربملیفب

 تدم  هلعم

 , تسا

 طانةمرا ول مظم طقف

 3 لمءانامب زوده

۳ 

 خلت ج ملد وای

 هدوب نیا و وطنم«: اش یزاب»

 نا ربادد نمساک وب روت و ؛یزابو

 متاوقیف رخ نیمهزد مای رد ار

 دادوا «دبص دای رث» ملبف هک
 ماام . داد دنهاوخ شیامن

 تفرگ تریعودناوخا رد شلصا دباب

 رد. درادت یاهدب افامنثفگ ه رک و

 هدنسپ و عالطا دی زم یارب رغآ
 هک می وکب یتسیاب هحفصنیآ مرتحم
 رد ناطلس ملیف «نیلباچ یلداچ»و
 هن دنکسمهیهن ندنل دد اد كروب وبن

 زا هک مه یملیف مان و سی راپ دو

 | نآ و دن اهدرک رکذ+ پوهبون>
 نآ وهندشاب یم «صوصعب ساسحا
 نشفک امزاهتیلا ... < یقبقح ساسحا
 1 .. دنیام رفب هچ ناشیا ات دوب

 یاهدرموم «

 د رکن روان یار

 وت كف و هشید
 تفرک دهاوختمادآ هرتروک قاعار

 قرکیمشژاون «دوب

 یجند اب اد رطخ هک یمست دیجنسیمهدشن شوما رف و هتف رنایمزا

 رگن یم هرعبتع یلابق درب هک وتنانشچ
 هدوب هتتشن دن درت داضنآ مسترب و

 دنتسنا وتیمدح نپ ات هک وتناکدیدو اهدنخل :اهنسد

 دنباتخم ودن ژروب ترفن ؛دن رادب تسود

 تسدب تیدنارو ناکمنیا ءارواس اردوخیمقاو شزرا و تسیاش ماقم

 دن دو ًاپم
 ۳ ها وا

 زاپچنیاددرگب دوت رب وزن یب و كاب ینابیز

 دشخس هات ناجوتیکاخ دیلاکب دوبدهاوخن رداق یکشا چیه

 دشدهآ وضن

 دوم یقابتایحزا یکتیئوکر کخا ون مسجرد ءاک ره ؛فصو نبا اب
 ادرگخا نیا هکت سناوتمقشعیو ربت و
 ؛دزاسلدبم یک دن زیان اون یاههلمشهب

 مدادیم ادمرمع یاهلاسمایتنم
 فلتیب هدازآ«عاجش رکب دداب یناوتب وات

 یدادربماک ایزناهجرد

 هنکا رب يموتروک یور نیرزیاههکس نوچمه !راپک رب داب
 ؟یتسهاجنکیتاجنک وت اما

 .۲۵هحفص .
۴ ۳ 



 اد (هایسشی د)

 دیقف هشب رته (نتوت ترعاز) ار

 هکنیا نود ایم و دومتم اقی

 دیشب هتشا دم وصخ نی رد یت اعالطا

 شراکنب تردامم یئامئ دوخ یارب

 تزوص ره رد دباهد ودت یاهمان نن

 دب راد كشصوصخنب ارد مهژآب یک آ

 تعاس نیب هنفه یاهژور زا یکی

 دی وشام ۶ فب رشت هلجم رتفدن ۷ و

 مینکتباث امشب » یبتک كردم اب ات

 یسیلگن |هشیپ رثهنامه(هایس شی ر)هک
 ۱ ینابصع تپج نددب ایشو تسا

 دی | هدش

 هک دینادبآ تسیث د اتمض

 ام دردب هن اش ددعتم یاهلاوتس

 ناگوار شر
 روجمامش طقف و طقف هکلب : هلجم

 رب و دفاک لوب یدادقم دیوشیم

 سی ولک روسی ولک اب یتعاسودیهدب

 ۱ دیئامن فلت دوخ همان ندرک

 مالسلاو

 ۳ _ِ_ث . پ هزیشود

 هشیپ نه( كي یروکی رک) -
 تا (هداوآ) اقا تی
 رد فلتغم یاه ویدوتسا رد ین

 ینیعمسددآ و هنکپم تک رشاپملیف

 سردآپ دناوتبم.امش یلد درادن

 هدامش نیمهدد هک سکوف یناپک

 . دیئنامرف هبتاکمیو اب هدش پاچ
 ۱ مشچ _-ٌ

 شیوا كين - زیورپ یاقآ
 هلجم رتفدب اش یلبق همان

 تسینام هجوتم یریصقت و هدیسرت

 دب دنمق العامنیسهراتسهلجسب هکشیا زا و

 همان خساپ كنبا .مب رکشتم

 لد(ددز ناسآ) .ملیفدد ب۱
 نآ ) هدهعب (كيیروکی رک) لباقم
 ووبنیم دا ددداچید) انیضدوب (رتک اپ

 .تشاد تک رش ملیف نیاردزین

 !هدررم فوکسا فلدت اد -۲
 و تساهدنز تاکسا فلدنار ولو
 رلع 9

 هتشونیاهمان يسیلکت ادب
 ناب زبدسرپ هچ دنهدبن پاوج دوش

 ره

 ار رج 1
 مه انآ[ حس
 بس | یی

 هحفصنب !هراب رد هک
 دفن یهو

 دادعت اریز دیئامرقن لاوکتس ۴ زا

 تسا هاتوک تصرف و دابذ اههمان

 اد قیریانس تاعارم دیاب و
 ۱ دییاتب

 یرذون رهچونم: راباق ۲

 نیسح - یزاحح لامج

 «زاوها» یراقتسر
 نسحزا هلجم ریدرسوریءام

 دن را ودیما و دن رکشتم امش رظن

 هنکتیم رثکا دحب اد هلجم دشاوشب

 تشک اسزم

 رد هک دیاهدومن یمهملآ وئس-,

 یآهحفص رد سوصختبا رد هدنبآ

 ید دون ميهاوخ تحب هناکادج

 راب نیل وا یارب «ریمولدناردا رب

 <ونیکر> اقباس هکاد «امنیسوظفل

 دن |هدومن لومعمدشیم هدیمان
 نآریدم هک نونکانت - ۲

 دن !هتخاسن یبهذمیاهملیف اهوب دوتسا

 -ملیفا ریز تسانشور زبت نآ لیلدو

 دن دو آ یمردلوب رتشب یتداجت یاه

 ملیف كي زین < دوطا رپما یاپسوهو

 دوب یبهذع

 هثیب رثهنی رتهی نا ریادد-۳
 یلد دوشین هدادیصوصخب هزلاج

 هراتس > هلجم دین ادیم هک روطن ایه

 بوبجیب یمسا رم یطلاسره «ابنیم

 هسسج یناریا ناکشیپ رته نیرت
 مهراکتسا .دهدیم هزئاج یصوسخء+

 تسا اکی رماب قلعتم طقن و طقف
 .سب و

 «كريس دد تیانجوملیف-۱

 رن داد ناددارب یناپیک لوصحم

 :دوب

 مک مداد و
 اد < «واج

 اه/ 1
۰ 

 تا
 دوش

 یججد دیعسیاقآ
 خساب امشیلبق همانب هکنیا

 یاهداچ
 اتم تسدب

 یا و مبقسا2« م

 امش همانا
 ریز ميتشادن

 !هوب هدیس رب

 دداما و می رکشتم ایشفلعل ز

 هتشاد رظن رودپ اب ًامشد اهتشیب هداب

 د ودجمنا ری ایانیس طبحم

 سعزا هک لاسهس فرظ ردام

 یددعت«تالاقمایب رقن ددذکیم هلجم

 3میا هتشون ناریا یابنیس هراب رو

 درجم یل وهدیشک هثهژوس هجیتن رد

 تسدهدابنیا .ددیترف ای ربخ هاتنبا

 دا وع نیفاک اش روظند "دهد

 هش

 یذومح« نیسح یاقآ
 اد «دولیتتربآ روسکع -۱

 میهآ وغ پاچ هلجهدلجیور هدنب ] رد

 دون

 ین ایمک زجب «رولیت تب ادو-۲

 یاهبلیف رباسرد رباهنی ودل ورت»

 هلمجنمدپ امن یمتک رش زین اهیناپک

 نیب فی رشت یناینک ددهک اد« نفدژ متشزو دو ملیف

 اجنی اددناویم؛هدومت یاب سک و ف

 .دومن رکذ

 اهیدوز نیاب«نام رفهدو -۲

 داب ژشتمیت رب زدمآ دها وعن نآ ری اب
 ینأرج نینچ امنیس نابحاصوتسا
 دن رادت

 هدیدن اهج دیمح یاق[
 ناکشیپ رثه و اهیلیفاب ام

 .نیدب میدادن یبوخ هنایم یرصم

 0 اهنآ سددآ زین تپچ

 + . دیشخب ارام اذل

 رهچ و ذع یاوآ

 زا یکی ید و زب
 ( یمیطم كم رصان )

 اوخ پاچهلجءدد ارامش

 1ءریارون یاقآ
 ۶ لای وریامتیم ۱
 راک ۲
 تساهدوشن دراد

 ایف مامت امش - ۲

 رت (ناتدوخ .هبلب)
 هدرشک تحذ انطل اذل

 ناضا ناب رب زار اهملیف

 چ هه)ملیفدد -۴

 و هدومن تک رش

 .تسا تن وماراپ

 |میجیف( یاقآ

 ۶ ییلصا ینمم - ۱

 2و یسیلک: ۱ ناب ز

 .مسا ۰ تسا ناژرات

 !تسیت_همج رت

 | امشرکم می اهداد

 ۱ دیناوخ

 دام هک

 ۱ناسآ نآ

 دادی رخ



 لبق امایس نگیزاب كب ۰ دن رادیم زا ربا نالکی اب زا یرگپد هدهو رفت ود نیا ایآ یلد
 ریگیم دا رق ناد رک را

 تارف+ ناشدوخریعا رفس زا نادیاو.متخاد دزومنمه رد یتحس رز مابتنپا هک تسشبا زپمآ هکضم و بیج# هتکن یسلع یاهرته ءدادا سیار یروسمرگ یافآ اب شییود هنچ قلاغ نی اب یکتس یداب ژدددا یزاب یدب و یب وخد دوب هابتشاق واز هک دن دشنآدنی اپ ونتن ابشدورپ یل وصااب ی اننفاود ام زوقن وریت انتحم زبچره زا قدح ,یاهیت بیر نیدب هننک ی ف رعما واهناطالواشو دنب وکب مدرم یرنه ملبثرد
 رک اک الیع یک ادب _ملیفنپاددامآ وداذگب ارجا ددومب ًادمبا نیا دنتفگرم دن د رکیم درو ایم :افای وز ناد رگ راک هکتسا یلاه ثقن و تسا ملیف ینادرا هکار یدالتب او ژان یاهزبچد هندرکیم تب یلادتب | هلحرم ژاپوکد ؛تساهد رک ژ اپ وک دار: آ یصاذش

 یلودراد ملبف یلصا
 د رادن

 شیصوآ بدو هدبد
 رومک یاهزات لوصاو یرنه دی دچیاه ترشی

 یارب ودق7 میدید یوسنارق ناگشیپ رته و رتان یابن ادرگ راک راک ین اد
 زگ ره اهرتاث فورمم «داتساو كپ یاه يا وک قارغااصوصعم مینک ی م چیع زد ؛ ام دوشک زا روغدب اشهک له نب | بأجع زا رظن فرصا هدش هنخا- تیاهوام ابا دد هک «یلوصاابد هباقد اب هکدوپ زیگنا ثریح ام «یمیدو روطنیمهدب اپمرب نآ نی دانعز روطن 7 ؛ملیف و ثسا هدادن ماجن |
 ناوتبمن هنکتنیا نتف رک رظن رداب العاو نره میلاب . میدرک رگف ادجام دنتفک یخوشپ ودمآ یمن رد دو ملیف هیپت .داک لئاوا ددیتح؛ ملیفدن اس دوشک

 یسک ودن اهدوب ناشی ژاب لونسم مبشکب تسومب زادن هتشو رس نآ زا هک ی راک زا
 درک یمطق رظن راپلخا :تافساس و تسا هدمآ داپ لوصا نیاب تهچ رهب یرفنجیافآ
 یآ وزادمرب ماگ رنههازرد هکی رکیدسخشرهلم و دروعناریولیاچ دوخ مچ و رکف ردیفاطعناو .شمرن یاداد یلک دوطب یل ودنداد رارف مورم یابقرامت و اههنلابم لوک هاب ؛دشابن نمومهژادنانیا یعیدق تساءدوباطلغ هکیلوصا میات ةدعاقو دن |هدرک یژاب مهیدنچ یاسلین و هنپک لوضای دب اب ؛دنک داجب !یل وحت هوخ یرت ات راک ردیتحدی اب هک دنک و دن راد هقباس یتدم رثات دد هکن [اب نایچک دق یاقآ والهش مناخینح رواب دناوتیم یتغم هب تیعقومنپا اب یرفعجیافآ ؛مبنک هغبان و اوشیپ راد شزورپ اهنآ رد ار داگنیا قدذو دنشاب هتشاد اداملیس یگشیب مربق و رتهو عابتجا و تسایسددادوا وی وکی یا كراب املاد + دوب هک رته دادمتسا تسا نکمم یکمه هک درک ادیلک یظن راهظا نیا ناوت یک خارقتکبیارب ميدادشوخدمیربیمالاب ریسک دوزیلیخ اجتیارد ی " یر یاق]ا ریغ : مليفنبا نانکیزاب مامت دروم دد امنوچ دتشا دوبن دوجومّوایارب جراخب نتفد تینقومنوچ

 ی ود رب دی ا رملسم قیاقهکدروآ دوجوب دوخرو !دیرکق فاطع 1 ودنهد رضا مینت ۰ یسقاو نادرک داک كي زین ات تحت دنن اوتیم هک دنتسه
 . دشبیم محدیم یلیخ امئیس هنافساتم ومينیم وای رک . دشاپایم یارب یبوخرکیزاب ووخ یلعق تبعقومابدن اوتیمن میم هدرب یو یتیقومنتیاباراشیا امالاحو درکع یاهدافتسا الوصاهک دهدیمناشن ی وخج_ «دهدیم ناشنملیفنب اددیرفمجیاقآ دداد ازاهوادوارف تحبدروم یتاهظاعلژاا» اکیرما یرغآت یاهتفرشیپ یصاتتتسا تیقوم یرفعج یاقآ ۰ ملیتنیا لا دوتکا اما ننیرخآ اب۲ وووووینسیسأت یماهسالک و دمآنارهت هب یئاکی رما هناهووب یبسنشزوایازادشی ومک دن !هدرک یژاب هک فلتعمیاهملیف رداب .ناورک زاکیسدپ وید رتک د نقد ۰ تهج نیمب یرفعج یافآ دن را دیرت ومو بوغ یزاب دنکیس یم ادنها را اهن ]یسک هکن آ اب فن هدنب .دهدن ناشتدوومچیه دد ملیفنبا یاههنحص یضمب ود , دنوش هدیشک یئامنیس یزاب یهیقح ها رب
 و دنکبم تفرزب یتخسهباربی اعم نیهدذ كي لثم امتبسهدرب دن زبمیدوعب همطل زیچ رهذآ لبقهک هد رک یک ان رطخ راک دهدهمادادوخ

 رزاوناعقا دوو دنک داجبارهکرد یلوعتدباب رت ات ددیتحهکا ریسک یاهوادربلیف وتسن یئانیس هفایتیاآدالوا یرفمج یاق
 هکاپتبا زا شی یلبخ اراک «درکبم راک درا و ناد رک راک كب ردقت آ یتح حیحصاپ طلغ لوصا نیا دشابیم نموم لاحنیعردو فقاو درب یمن تسدنآ و دمه ادعب وند راذگ ین وا هدهمب|دژانن وم رتات نف ددیلوصاب الفو هدبنک یدایژ تاحزمءاد نیا ردهک تشاد گان دواذکین واهعپم ادژابوکد رک .ههدیمناشت بوغاردوخ قددد ناوتبس یکش دداد رثات هلاسدنچهقباس یرفمج یافآ اینات .واهمتسا .ملیف نیا د» یتاریغ یافآیدادرب ملیف درومرد اما دننک هبهت یملبكتابس هقايقك, ناشیا یارب یئامئیس تاناکما زا - دهدیوآرق .دیدش همطل دروم هدنادیمن یزیچامنیسژا هک هداقتسااب دن اوتیمت مه اهویدوتسا دون یشان ناک دننک میظنن و راک هزات
 روطنبا هک درک ناوتین مهواکنا ..لوصاب هک مینکيم ددوخ رب رایسب یداع درماپ عاشما دوام" افق تسا لاعم بلغا ولکشمواپسب مهسش نآ دوخیا رب هدش فنکی تاذوزج هک یلوصا و یرکن نایتخاساب یا او ینچ مهد لکش .مهارهب و منک راک دشابیم طلغو, هنهک لوصا نیا مه بلقا ودشابیمدنیاب یصاحلوصاب . هک هقروتک آ كيکنب ان مهد شددرب تسامدرکي فدا ر .دشابمدوج موارد یدادمتسا طقت و درادن راک هقباسچیه هک ادیروتک آ "مهدیم حیجزترابس نمک تفگ یژوردوخ بلاج تعب كي رد ام شج نیسلعم ژا یکی متکببن شومارف هاکچیه تسا هنخاسهتف رک رارقدنچ یلوصایاه هباپرب هد هاتشا ناتیایرادریلیفردهک ملیدداک نویسیزوپک دوم هک صاخ یرنهو یرکفنامتغاس كي شدوخ یارب یرفمج بین رت ابد نکن ورآ دوضح هک روطن امهو دشابم دوخرک ردیف یر لا ۷ قوا .دمز يا هات "یرفعج لثم مهار دازاب وهچوک رد تحم یزاریش یاقآ هک وادن رکذت ناوتن همیئیااب .درکیم هولج یرفجوءد رک تااخدمه یصوصخ یکدن زرد هک هدرک ذوفن ناشیا دد

 :دشاب هتشادن هقب اسمه
 ناشدوخ هکیناک یزاب درومدد
 تساهدرکست یربهد یلایرد اداهن

 ۰ اب . دنژاساهرنآدیق زا !ددوخ تماهش نآ .دقان یک قوس شزا ید لک یاس سا . نیاهکدننادبم ال هکنیا اپ و دناهدوب هاب هریفو یسایسای یماستجا



 . ۳ ی ۷: 3 ۲ یه راه یو
۱ ۸ 

 تن





 1 وخ کده ز

 : نوسناوسا اب زوب

 د هچ راد وه سوت

 یی و سیا آ
 وم یاملق ناخ ردو
 زو رم وتیما بوسحم مو تاج

 ی ی

 ل زا دود ؛ دوخ

 یاپملبف زا . دراد مادآ یکدنز
 «ناواهردیلیطمتودیاب واروپشم
 درب مانار

 یدنمی رههرانس روت رآ یسچب
 دوخزا یزاب رد ینادارق ۱ تب

 رد اد وا یدوزب و دهدیم ناشن

 «دلنلآ »تک رش اب < نیش ملیت
 هنحصیور نونکا زین وادب دمیهاوخ

 دهدیمهعادادوخیرنهتیل اعفب رثات
 | نادودردیو -لپمت یلرش

 یا؛داعلانوت تیقفومدوخیک دوک

 تاوهشی اهملبق و دوبهدرک تسک
 زاسپ یسلو تشاد یدایز هاوخ

 هتفد هتفد, غولب هلحر» ندنارذک

 اتهچرک تقفرگب دارق هچون درر
 یارب اددوخ شالت هلحرم ن

 ۱ رگیدددادتسد زا ار دوتترسب

 تساهدرک یزاب اددوخ یصاصتخا

 ۱ رک و اب «قشعنوفام» ِ مان < رپ كي هد اد زنی یهتمعسوم
 «ُِ ید می اهدید 3

 تشچب .فا رطا ۱
 |وارآزاوسنا رف هد رک یلامن رثه

 ایزو مادنا فی رلف لاسدنجا وا داد

 زواب 6 نابذهوملبف رد

 را ربخا یاهیلبف زا
 مورد ناکناک جن رفچ

 یوس

 دب د

 شم نونک اید. ی 7 2 5و . دو ۰

 هک یدوشک زا ملی 8 دفن هن وک رخ
 ارم « هنرلضدام۳> یاد درک ۳ و ملی

 ۱۳ هنامناد ۸ یاب درد
 عزاک زورهک تساین 1 نک ج۱ من

 قم رس ۳ لرا ۱۱۱۸6 تب
 ناو اوهوف رب سا هدیئاس
 یا 3 ترکاید نو ات تا بز دا - لوراک نیت رام

 , دهدیم هماد ۱ ار 07 جد - نیاگ ناژ زد هک یوسنا س نی رت

 1 زا دئت رابع ناکشیپ رنه نیارت نمره نمض دد سوهلاوب نان زشقن یخ داتیاهملیف

 هو« ناد رم وانل اچ ز واجتمهکنیااب یوتسا یوسنارف یاهملفدازا تساهدرک یزاب اد
 دنچرد هایلاس درادلاس هاجن زا

 ریخایاپهلیف ژادب اشیمتک رش ملی
 .  تفدو<تیمهایب مدرمو دیاب وا

 مان ادرس زانوخ» و «اهشکمد7

 درب. -رثهنب شک دزب - لدنان رف
 .دشابیمهسنا رف .عامنیسم یدمک هثیپ

 «ویک و ت

 ناتنومورا

 سرک ولد د«نيل وزاک ون
 مياهدیدار

 الولو ملیت رد یو

 زین .یکزانب
 لد «صتتوسم

 تابه هراتس- ییدد یناد

 یرادرب ابف هراب رد 1

 ف هینات ۵ هوش تورم آ یورو الثم

 ور. . تسا تعاونکی و هدننک هتسخ > هنخمنیاذا عطقتبال

 هدخ جا دزین (۷ هحفس) دوارسک ی میهدیم حیضوت ربذ

 ۳ ]7 تهرسوآ عوش اب 3 یتخاونکب
 ار سیل رود هک یدن



 ۱ درو ییلاهرد تاذ) وعس
 دهاوخ داب رب شیگدنذ دنک حراخ
 دد ( نآ ) لصانیا یود ۱ تفر
 نبآ .دنکیمتک یشهکیناهملیف ما

 ۱د (زیمآ تیفنوم حالطصاپ) هنلح
 دنکببن حراخ دوخ تفگنا زا

 زا « داقتعا (سبت رک ینوئ)

 هارس هب رک وند رک دوبع نابدرن رب ز
 نشخادک با وختخت یوردالک و ندبد
 یحاورا باتک رگا شوعرد ود رادن
 یراب تیکت دایسب زوردنک هملاطمم ار
 ۱ دنارتگ دهاوخ اد

 زاس وب ناطلس( ترا وتسا زمبچ)

 اب هشیمه شیاپملیف هک دوویلاه
 ددرگیم ورب ود نایچاشامت لابقتسا
 یاهنهک هادهادتک اب هکین ام زن امه زا
 تک رش «یدداهو ملیف دد شب وخ
 یبیجغ داقتعا تفای ترهشو دومن
 هژورما و درگ سح دوخ دد ناد
 تک رشیملبف دد دهاوخبم هکنیمه

 و رتیم ها رمه

  بوبحم ؛داتس (نیرک نبج)
 | وداومیصتهکب زبچب ندز ۴ یکق را
 ۱ ترفقن داپب دهد ماجنآ هدنپ ۲ دد

 یوز رگا دیوکیم
 | نآ رداملسممنک یکق یعوضوم نیاچ
 ُ اهئد ودش مهاوخو رب ود تسکش اب

 شدوخ «دداد

 دوب مهاوختحا وان و بدم«

 تفوچیه ( زوددن اسناد )
 یسوح در هلیسوب اد راکبم
 ابو دیوکی» ددرگ دهاوخن نور
 | ناسیاپ مياهیفرخ دوخ لمعتبا
 «!د رب ذپیم

 هشيپ نه _(دوناک دا دلان ود)
 نوناف یدک یاهملیف فورع»
 |یتخبش وخند رو آ تسدب یا رب یاهداس
 كي لخاد هعقد ود زک رهیمو- دراد

 | ممه اش ایآ 4!مدشن هتخوس رناثت

 هروینخ اخر وه: یتفگم مه ات 1 ۱ ۱ لبت یصت و مانب شمابت

 وی دوتسا ات اد یتمیق تک نیا دنک ترهشدووبل اهب شد وروژالبق یتحو

 دیهآز شیم کا
 رلدنچ فح - ثوباکنازوس - زمادآ یلوچ - ولتساک ول و توب آدوب
 ون زاگ یندیس - دنل داگ دزایب رک اد ژل راچ ۰ وادیگپ - سیت رک ین وت
 ریاب - یلک سیلآ - نسدوه كاد - نسدوه ناج - ندلوه سٍوج
 -یفروم یردوا - یلات كمرقبتسا - كنالدراچید - یل رلاپ - یدوا
 حدوج - مایلی ورتسا - رشنپ ویلرش - لوکین سکلا - نوسلن یدول
 زرشووب لن رگ -ندودنآ ویمام - شاداراب داب - یپیل رهداناد - ردان
 نیدوم - ینک زوسنوآ - كرمودتیق - ولراک ودنووبآ - لساک یرم
 . ترا وتسا زمیج - اداهوا

 اله 80۲۳۳5 ۰ رنداوناددا رب
 والواو .. دوم ۱۷,۵۱۷ ۰

۲( 
 ید - تراک وب یرفمع - درونکیی زلراچ - نودل آ یرم
 نایارب دیوید - ودناربنول دام - نکاربيدا - رکلوپ

 دروفا رک نوج - رب وک یزاک - رتزاک اله - یراک پیلیف - ینکاک رمیج
 یلراف - نوسییک ابنیچ .ب و - نیلفلدوا - سالک ووكرک + یدسیدود
 هریک سیلیف -,رتناه میک - ندلوه مایلیو - تنارک یراک - رجنیرک

 دن ویید-یرکمنودروک - یوجوالكنارف - یلنابوب و - رتسکنل ثرب "
 - نوسلن نج - ناک روم رسیند - دنالیمیر - وی اماینیچرپد ۹
 - نمور تور - ناکید دلان ور - كي یروگیرک ب نوملدا ۳۴و

 ناج - ساموت یئاد . ین ریت نیچ - رتسک ات سیلیف - تاکسافلدن اد
 . نوسیدام یاک - دومبادشیرتاب . نمیا ونیج - بددراچبد - نیو

 . نموبن لب + دوویلاتان - رتناهبات ۰

 رد اش بوبحم ناک راتسوناکشیپ رنهنرچ : دیلام رفهچوت
 مان هکنبا یارب ظاحل نیاژا دنب امنیمیزاپ ملیف فلتخم یاهوبدوتسا
 | دیلامرفلاسرا یردآ ناب دسرب اوخ نوت اش

 هدپ راددافتعا (دلان ود) تافارغب
۱ 

 ۱ ناملآ یو رن ومنیلب رملن رک» تشون

 نارکیپدم
 عیتحا» یودب بش ملیف .دومن یزاب
 دون سل شیار+«یداب ز تب وبحء
 نور ) دیدرک بس هظوم نیمه
 قدر هو یل انچ ما ردملیف ود روا (دید

 (دن داد شب امن لبفیدنچ ؟ ) <نل رب ذا
 یاهق رب » ملیفددیزاب .دهدتک یش
 یک دزب ناگشیپ رتهاب # وراجن اسلک
 ردداگاوا و كي یدوکی رگ نوچبه
 یبیچع تیقئوع درا وپهناذوس و

 درو تسدب شیارب
 دوبمایف نیمه ماتا زا دم و

 ِ باروجو همانش امت تسخن شقن هک "
 آ میددوریو ددار «یمشپ ربا یاه
 ۱ دن د رک دازگادیوب

 | فدرب» - رشدوب انرک
 ۱ «یفاملآ هداتسنب رتن وبجمو نیرت
  ووشیم هتخانش اکب رماو اب ورا رد

 شوخنان اوج دزن یصاخ تیب وبحمو
 بلقوملیف " تشاد یلاکی ما نوذ
 هتسکش لق مان ؟ ههدش میسقت
 . یه هداد شب امت سک » یامنیس رد
 ۱ نایت اهجب تسههک نانچن ۲ ادوا هش
 ۱ یناپک هک ۱۹۰ ۵لاس دد دن اسانش

 - لار و لپ اقم شقن لاسووبت وپ
 ادخزگ رسم و ملیف رد اد «نسدوه
 دون لوحم یوب «نکم یظفاح
 مدرسپ هبتررم نیمود یارب «لف رک
 لت رک دی درگ یف رعماپ ورا واکی رما
 رع رتشیو هدمآ ابتدپ خینوم هد
 ودیودرب رسب .ناتسلگنا رداردوغ

 یاهملف رد یزای د تخومآ |د
 افتاب اب یلدا تخادرپ یسیلگنا
 ۱ «سالک ودلب» و تفیلک یرمکشن وم
 ۱ «ترزپ شدورب » بلاج ملیف رد
 ۱ ناتسلگن ادد ملبف نبا تسجتکر ش

 ناهج دد سکوف یناپمک هلیسوپ و
  تهابش ژرشروب لن رک دیدرگ شعب
 هتشذگب یدابذ
 زلجم ناراگت ربخزا یکی دداد

1 
 تا یکشپ رنههر ودندنل یدات یلیمجلا

 . واگن ربخ < .. و دوشیم بوصم

 بلا ره كروب ون هباتزور .دقنمو

 3 «شی رتینیلدامو

 توگس یابند
 نپ و هل وات د ناهج اس ناپگان

 یا !دهنی رنک وا تایم یشنشو +
 اه جک هم

 هدشنرم یاهیاشا نآ
 دنوب ایود حلمس دا رفع ۰

 وب منا در افح :ومهای دد یاجت آ

 همین و گرحن+یغ دوجوم تاب وداوه
 دن و وپ ممچ مه رود يا رحت« و رحنم
 هک یکچ وآ یاهیهادوناچ رء و فدص
 زاورب انشا ومره دد هنادرب لتم
 زگ یههکي ک دزب یاهیهام «دن د رتیم
 تشب فال هدن دم[ یمنالاب بآ حطس+

 نیا دم و تن راکنر و تحع یاه
 - .یتشک ناجیال «ناهگ ان ۰ نایم

 ور دهن تبتخ نآر»
 ووگ اجنا

 قفدو

 .ینمی ناک دانفا ایر وناگتکش |
 زا ودلکیحاب مع دوآ تشح وسوک

 یهاگایدرن شریت نادید فیرودو ]

 لانک وبه دینادوجوم ات .دوشیم
 ینعحت وایدوطآ رما < تواسج |

 .دساتشب«هت !هدش رقتمنآ رد »هد رگ
۰ 

 ,نینیا و وئموگ نادناموک
 دم زا ینیگن د ملیق تسناوت طیارش
 یتانتیسلاویتض هپ هدرک ینادرک
 . را نیا - دهدهادا ۰ ناک
  «زیاجیرتچب وتهد نفدملع وانیس
 ای آ .دوب دیلامنیس هعاسنیا دداد
 2 یاشابث یناش نارپا ددمهام
 ۰ تل ک ار

۲ 

 ۱0 + دوب
 بناهای دپ !هوراذک
 نر و ؛دیوس

 تک یژوم بمان ودز

 2 درک هاو درب

 رب هک شعر . یهوخ
 او اب [دبس ریپع

 .تسوج ارت تی



 شلاسهنارتخد یاهیا وپب رسواپسوهژا و ووب خواب وا ینیضیرتخ دیو

 دوم مهاب رثد وای نآ زاو دشیت هدی دیناشتیورو

 9 ات ویخوشب اهراب زور

 تا شد دن ادهآوخ مت درکبازشجا ووزایوطیژوو
 نی رتکچ رک یداب جا ودزادروم رد متش دن یرظن نانچ ریت ول ه تسشهاگوع

 مدادین ءار رظات یاهتبدعا
 هک ب

 یتست نامهاب زوربم | همان
 نیتسخت هک دوب ربعاوت هام طنارا

 رق دوب دناسو یسزاب | ریوبک

 خوخ و یب و: اب رد رفسهک دوب هتشون
 مطالتم ویتاقوط یک دنا اید» هکسب حیلخ یلاوح رد طقف توت

 لاک اب و تساهدوب شوخوبوخ شلاح ثدم مامت رد ,تسا هتشک

 تساهدوب ایلاتب!بوسپ رفساغ] و یکشخب ندیسر راظتنا رد نایتشا

 هدرک یزاددوخ یرفاسمناجیلدابترفاسم زا هدیسر يسرابب مه یو

 ورم دیس نم .تسدب ودش

 بوخاوهتدممابت رد و تا هتش ذک یب

 و دورب نویل هبلوا تساهدشم روبجم یرتاسم ناجیلدان اریز تسا

 هدرک ها کبسا هنچ و هکسلاک كي یو .دوشناود ایلاتیا فرطب مت

 زا سپ ات تساهداع همادا دوخ ترفاسب یلحاس طع دادتما زو و

 ندینشزانوتکنیل و .ددرگ رایسهد شارولف_باجب الاتیا هب ننیسر

 شیابرایارب !ریاهتداح عوقو ینیشی و دادناکع یرس رایخا نیا

 ینارهکسلاک و یراوسلما الصا اهیونارفهک دوبدقتسم ادجوا .دوبن

 هناتخبشوخیل و.دنذاب یم نهاد و دزد یکمهزیت ابیئایلاتبا وی

 دصقب تمالبیوودادتخد یئوسنافنا نیرتکچوئ زورپمآ یلرب
 یاههمان مابتنم .مدومن تفایرد سنارولف زا اریو یدم همان دیس

 اههماننآزا كرزب اتبن تب كي نونکا و ماهتشادهکت اد ز وربمآ
 اد دوب زم یاههمان اهراپ نم دمب هامدنچفرظ .مراد رایتخا رو

 تقد ای و ماهدوشک هدابودو هدرک ات اهداب اد اپن ریال 1

 ندوبن زابو ندرکات اب ماهتشاد راظتا یتوک هکنانچتآ ماهدناوخ
 یتاکن ميايددپاهتناوتيمروط-دوخ زا هچنآزا شی اههمان قادوا

 هکییاجزاینعی سنادولقزا هدیسد همان نیلوا رخآ روطس رد

 رب زوربمآ .دوبهدن ارذک اجن ۲ رد اردالیمدیع مایا[
 ۲ 9 فا نام ی

 طب
 ناناگتب زا یکی بیم انا دو دوب شون

 یلک ودنضدوخ یاهرفسزا یکبدد دم, یک دنا روب رم تنک
 .اذک اهن یلاخیالیوكي و ضرق) یتیکنسداب ابا وشناوج ریه

 اکیا -تنک , دز هابن وای مهیدن زرف موحر« تنک زا ارت و

 لخار وبع رتخد متک ادصادوا درادزارصا شدوخ «؟ روطن"

 ۱ولوقیو .تسب رب ذیلد بحاصمنمیا رب ویبیصو ساسح زابس

 سپ و دهد ناشن نمبادینادولف یاهفاب مابت تصرتنبل وا رد

 ۳9۶ یافاچ میرم مرب مهنافتاب رکید هاکدنچ ات یتقو
 «میاتشب زین

 مدرک ادیب یبحاصم و تسود زوریمآ هکنبازا

 لک و غ انبب شدوخدتن امهک یتسوداصوصخم ۰ مدشلاحشوخ

 لآ )امتشاهن یعالطا مروسن ارولف حماجمزآ نوچ نه .دوب

 ۲[ زا ودنشاب مک اهرهشنآ دد یسیلکنا نابانشآ و ناتسود هک

 زا و هوب لاون رک نیمزرسزا شبست ولصا هک دوب هتفای ار

 7 تشذگیس شوخ رایسب نانآ یودرپب

 ۱۳۳ دون یابغاب دی تو فصو ردیتعب همان یاب ارس
 ووب رم یاهغاب ناتسمز لصف رد هکنيا اب مولعم رارت
 مو داش رایب اهنآ دادید زا ژوربمآ یل و دنتشادن

 زین یو ساسح و یمیمص حاصمهک دشیم موامم اتش
 ب همان زا یتمسقرد ارب زتسا هدراذگ یاجب یف رکشربثات

 : دروخیم مشچب تالمجنیا ديسرراهب
 لار نامیومع رتخدب تبث دوخ بلقرد هتفرهتف رو

 تسد زا یو هکيا رکف زا و منکیمیتبحم ویدردىه

 رهچ دوب فورعم یتلاکناس تنک مانب هک یدوجوم
 ارم اهییابلاتیا نیا . موشیمرتأتم ًاعقاوهدروخ اهلد

 رنک ۵ وکییم یاجهتکن نیارد . دنتسه انویو

 شو تسا یسیلکنا دایعمامت درفكي وت ونم لثم
 ااخدورهتا رک رد «لاون رک نیمزرسرد زورید
 ..تسا هدرکیمیک دن زشیدادجامابآ
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 و هتبده و لاو ما مات دن دوب تیصاخی و هداگیب یمدرع
 وانک رد نونکا هک یلاثب دنداد تسوزا رامفرصرب اد ناشک الم

 یزورهنف ۲ زا تسنارب و هب و رخمهدن امیق
 و ومیسو یک هاب دللجم یترامم

 اب هدناماج دامات هناخدو

 یناربد و یمارخب ور روب زم كئالماو تراده هک تسلاسلهج»
 ردناسکل ]مان یصخش یتیاب نذ

 ایور) دو و تفو نناتسلگناژا هک یصخش نابه - دشأب هدوب نی دوک
 نمو دوب هواوتاخ سیئر تاوزب دنژرف مددرسب یو . هش تسین ه

 شرس رب هچ مدیسهقن و مدزواین تسدب یربخ ید زارکبد شتتفد ذاسب
 6 ۱ تسا هدرکن رکذ ادستنک نسژوربمآ یتساد  دمآ

 طقن و هددوان نایب یرکذ ید نسزا ۰ و متفک باوج رد
 تسا هدزک جاودژا هموب ناوج یلیخ یتقو سنذک «؟ تسا هتشو
 ,نکیب ووصت . تسا هدرکن یاهداشا یو جاودزا لاس ددومرد یلو
 هدخأب لاسهنایم ینز نولکا دیاب یو

 یو لاح رهب > تفگهدش .تبحص دراو زین زیئول مقومتیارد
 یلشآ یاتآ هجون دروم دح نيا ات هکدشاب باذج و ابیذ یلبخ دباب
 تیرعع ینژ زایلشا یاقآموادن داب نونکات نم . تسا هدش متاو
 «دشاب هدرک

 واجب ًاتخ نژنیا دشاب یرگیددارقزا بلطم دیاش» متفک
 وآیناس زا هک تسا هدید وی رگ انا ددوخز و ربعآ و تساتشزو هی ریپ یب
 زوا ملاسحوغ یلیخ تروصره رد . دیوکب اد شدماخوخو دنک فی رعت
 «تساهدرک ادیب شلیم قفأوم یبحاصهوتسود ید هکنيا

 اپشی یاهژادناات نآ بام هکدیسر مهرکید همان ود یکی
 زا هزاغزو ربم؟التم دادن ربخ یبلاج قاقنا هت وکچیهزا و دوب هداتفا
 شدوخهکسبا ابو دوب هتشک زاپ لشارناییومعرتخد قافتاب ماش فرص
 نام هد تفکیم «دورب یولزنب ماش فر یارب درکیمرضاح ار
 دو اربو هک دن وشیم ادیب ,یناسک ترعتب یستادولق رد لشاد ناتسود
 نیازآ و دننکب یئامنهار یژوسلد ءار زاو هناضرفیب وحنپ شیاهراک
 و ققشم یحصات و تسود لشا» یارب تسناوت یم شدوخ هک تباب
 تین مهلشاز مولممزارقزا درکیم تاهابمودیل ابیم دوعبدشاب یمیص
 ا اد شیاهیاتهارو عیاصو دوب یانشنحو دارگسابسدایسب یوب
 یگتسلدو نآ وارف یاهیمرگ رسمف ربلع لشاد ۰ تف ریذبیم لیم لامک
 یو نتخاس لوفشم و رطاخ طاسا بجوم تناوتبم هک ی تاعوضوسب
 درکیعفارتعاو دک اد یتقا و یگنهآمهو نفاوت یتلاکناس شرهوش اب دوب هتناوت هاگچیه یو .موب و اهنت یبیجع وهنب دشاب
 "ساسحا» وب هنشون  نینچ شیاههماتزا یکی نایاب ددزو ربمآ . تسا هتخوسیمنات ]اب تبحاصم و یسلکن |ناتسود نتنای قابتشارد هتسوبپ هک

 ادم متکیم نامک . تسا هدزاذک

 روا لطوب دوخ اب مه یربذلد:ناتمرا روهظوت ایذ

 بم تبسالوصاو مداد عوبطمات دن یتالغا

 نم نتخادنا تسد

 . ءایک و گ اهدصرب هوالع مناوتیمو ماهداد مان! یهجوت ناب اشراک منکیم

 اد تفایهمدا ,يربخیب و توکس

 و سو یوزا یاهعان هک دوب هتشنگت اب دبع زا یزود دنچ
 وب ههشهتشو لی نوضعسب یاهژات بلاطم نآ نخ

 هزادنانیا اتهمان شراکن ددهکنی ازاتشنودب
 هاگچیه .ندهکتس ] بفطم تقیحیاءدشنآ رگن وبچحتم ماهدرک رخات
 اشاو میوتپ وت یاربیا هماننیتچ یزود موشیب زگانمد رکین ووصت
 هتسهوت دهدیم تروص یاءرظتنمرف و حع یاهراک رب دقنتسد هک
 دییمج را ۳ هچن ۲ زا دح نآ ات »و یاهدون كيدرل نسب هزادنا نادب
 ینارگن ه بارططا زا دوریم لامتحاهک یاهتشادریخ تسا تذگ
 تقساسواد رارقا خود ارمرکفا ریخا هتفه فچ ,یط هک یرطاخ
 دشابهد رک روظخ ترطاعب یتظ هداب نیا هد و یشاب هتفای رو یاهنکن
 ۲ دشاب رتچ :دیات . تسا یناجیان هک رطاخ یئاتب رپ وبارطضایلو
 نانیطا < ماجعارسهک یروآ یداش یکتتک رسو یچیک عزنکی .میوگب
 هن وگیییه میص ةاعتاردیا نتطم.تساهدخ رجنم رطاغیکدوسآد
 ز هک محبت یمدآ نم ینادیم ییوعب تدوخ وت ماهدادن جرغب ییاتع
 .دنچژا یل ومهدب یریشت دوخ یکدنزشور ردیرلک ووژ یوه رطاخت
 ۲ یس رسین میارپ یرکید شور ذاقتاهک مشهچوتم ییوعب شیب هتثه
 1 تمادش زادومت مربارب ود هک یهارب هاوخا؛ وءاوخ دیاب نمد دخاب
 یتینفدوب هفاب هتخذک رد زک رههکد وب هدمآ نم هنچا رب یتسینغمو رم
 مه قیاقدنیاو» یتح مدب دین مه باوخ اد شتتشاددوچو روصت هک

 ۴ . دخاب *هدنتنا یافت امناو یعوضوم نینچ متک رواب مناوتیم تمحرب
  لورمااتیلوتساءهشویت هحوتمنم رکف اهداب هتشذک هنفهیط»

 :دوبهشن مییظن .مبوتب وت یارب یاهمان متاوتب هکیرطاخ شمادآ
  هتفهودلعارتیوع رتخدویمهکی نکلصاح عالطا دیاب رگید نونکا
 ۱ متهلبات دمی ونم از صان نیا هک هلاحومیدرک جا ووزارکیدکیاب لیق
 .  . یسادوق یوب یدورپهگم يراددصتو ميارنکیم ارلمعدام نارودو

 اد یاربزونه ام _ ميوگب تیارب یزیچبناوتین "نبازا رتشی .ميدرک
 . هعدیس هادرطاضب ادادرف .مع امز| كیچیه و مياهتفرگن یبیصت هد
 ۶ دوجومتاذل و اهیعوخژا ميهاوخیمو میراشیم تیغ ارد ودره
 یسضددتب7 رکفو هتخثکت رسا و مب دادرپ ءرهب دراو ناکما هک اهتآ
 . میدن ءادقدب

 دایز هکیزور :زورکكب ءرخالاب مرا ودیما ؛پیلیف»
 و نالع او هنايقمضوا متسناوتیم نم . ینیب !دوا وت وب .دهاروخت
 "مهد حرشتیارب و مسبونبوتیارب اهدنکت وا یسهشفاسوا و راتفر
 "نیا یلاوتسا .ینتشادتس هد و نن ژان «زادنا هچ ان یو
 زا ارواوت ميايم ناتسلکناب یتقو هروآیم درد ارت رسو

 دمی

 ۰ موپ رس
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 48 وشعم»

 مریاورنامرف دزمانو رتیپوژ هقوذعم «سیتیما» لرردر۴ اد یورهاع زمایلیو رتسا
 ژات راک رادرس لابی آ شن رد «ردا رب تفهیا رب سو رع تفه» ملیف نامرهق لیک یرا وه
 کیم تاهابمو راختفانآ هیهتب اکیرمآ ریامنن ودلگ ورتمل رب هناخراک هک تسا یملیف 3 هق وشعم مر یاورن امرف لرد «هلیلدونوماس»میظعملیف رد نوعرفلرهدننک افیا زردناسجروج

 و جاجش نارواگنج یباتیب مربهلمحزا رادرسنیا نتخاسفرصنم یارب مر یاورنامرف ۱ یر رک و هو جتافرادرم لابق نیت یقتشف ز [ دننام ةهعت راناوتی ,دهناخ راک چیهٌهک دشدها وختباثنآ هظ
 ۳5 لک زپج+یورین ود نیبیعمجهتسدو نتب نت تكنج -رکیبلوغ یاهلیف . هاب رد نارادهزین و مان هدابپ مرچه دری رزهلمح زاف آرد لدب رزق نانابلیف ۱
 ها وتیظعهیه نیا یار رد و نامزنآ ردآ تریح یاهحالس لامعتساد مر
 11و مزبسلاجمرد راتفر نیریش نایوریرپ و تاب تومیس نایو رهام تک ق
 اه هد و نایادخ صوصخم رختسا رود زمایلید رتسا یانشصوصخیو

 دننکیم یلامتهارشیوخ یاههق ماجنارد اروا و هتفرگ ناج هک یگنس

 3 5 ی

۷ 
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 یندس تاج تست ات
»حس ٩۰۰ ین

 

 وسج
 هتفد سکتع

 هوس سپس رس سوپسروسوب

 هرس سوم سس

7 ۷:۵0 ۳ ۹ 

۳ 

1 
 ۳ ۰ 0 _  هگا وب

 كس نیرخآ ذا یکی هتفهنیا ناکدنتاوخ یاضاقتب انب نتاتس یلاوهتی طسوت هکار «رچیم دوتکب ود یاهکع نیرخآ زا 2 تن

 ار هناوانج  دج 1 کیر

 دریک زارق شتارادترط دتپ دروم ميداوتما و میدوش پاچ هدر

 وم)یاتیسرد < گنهت نادایم»مهم ملیف یدورب مرچیمرونکی و زا شیات قرمب () هدنل وم)یامتیس بت .ناد ق

 دع دهاوخ هتشاذک
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